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Hvem kan få kort og kortets gyldighed: 

Hvem kan få skolekort: 
 Kun elever der modtager undervisning svarende til folkeskoleniveau, kan komme i betragtning til 

skolekort, der betales af kommunen. 

 Skolerne visiterer elever efter regler i Folkeskoleloven. Kontakt Jeres forvaltning hvis I er i tvivl.  Se 

herunder følgende fra Folkeskoleloven. I skal være opmærksomme på, at kommunalbestyrelsen i den 

enkelte kommune, kan have ændret i serviceniveauet på elever der ellers går ind under 

folkeskolelovens regler om skolekort. 

 Børn, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin, 6 km på 4.-    

6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin og 9 km i 10. klasse. 

 Børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig   

påkrævet. 

 Elevernes alder er ikke afgørende for skolekort 

 

Gyldighed: 
 Kortet er gyldigt på hverdage fra 04:00 til sidste påstigning inden kl. 19:00, i den periode der er bestilt. 

 Kortet er ikke gyldigt weekender og helligdage, og mlm. Jul og Nytår (24/12-01/01 inkl.). Helligdage er: 

Påsken (Skærtorsdag, Langfredag, 2.Påskedag), Store Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 2.Pinsedag. 

 Kortet bestilles i hele uger, derfor kan et skolekort være gyldigt nogle dage ind i juli måned. 

 Hvis elever vil rejse uden for gyldighedstid eller i andre zoner, skal de købe en billet eller bruge deres 

almindelige rejsekort.  

 Zoner og gyldighed kan eleven se på app’en ”Rejsekort Status” 

 

 

Oprettelse af skole, brugere, betalere: 

Oprettelse af skole: 
Benyt skema https://dinoffentligetransport.dk/skolekort/tilmelding/ 

Oprettelse af bruger: 
 En bruger kan altid oprette andre brugere på samme skole (afs. 1 ”opret en kollega”). Alternativt kan 

du skrive til skolekort@moviatrafik.dk  

 Husk at inaktivere adgangen når en kollega stopper (afs. 1 ”En kollegas adgang skal inaktiveres eller 

have ændrede oplysninger) 

 

Skal en anden kommune betale for en elev: 
Skal skolen modtage elever fra en anden kommune end skolen ligger i, skal den pågældende (betalende) 

kommune udfylde skema: https://dinoffentligetransport.dk/skolekort/tilmelding/betaler-paa-skole-der-

ligger-i-anden-kommune/  Skriv IKKE elevnavn og cpr nr. til Movia. 
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Indlæsning af elever, nye adresser og lign.: 

Ændring i elevers adresse: 
 KMD/Tabulex skole: Først skal elevens adresse være opdateret i KMD/Tabulex. Indlæs (importere) 

igen til mitskolekort.dk på elevens stamdata-side eller fra Elevadministrationslisten. 

 Andre skoler: Du kan opdatere adressen fra Folkeregisteret fra elevens stamdata side eller du kan 

indlæse en CSV-fil med elevens nye adresse (ved knap ”Hent indlæsningsskabelon”)  

 Elever med beskyttet adresser: Gå ind på den enkelte elevs stamdata-side og tryk på knappen 

"Opdater fra KMD/Tabulex/cpr registret" hvorefter adressefelterne på eleven vil være klar til 

indtastning af ny adresse. 

 

Elever der endnu ikke er startet på skolen: 
Elever skal først være registreret i KMD/Tabulex før de kan oprettes i Mitskolekort.dk. 

 

Elever på administrationslisten som er gået ud eller ikke længere skal have kort: 
Skjul eleverne ved at markere i den lille firkant til højre, ud for de pågældende elever, og tryk på knappen 

”Skjul markerede”. 

 

Bestilling (F og RK): 

Fornyelse (F): 
 Hvis eleven har skolekort i forvejen, og der ikke er ændringer til dette, vil en ny bestilling lægge sig som 

en ny periode (fornyelse) på elevens eksisterende skolekort. Der vil vises ”F” ud for eleven på 

Elevadministration. (F for Fornyelse).  

 Eleven har 30 dage til at hente perioden ned til sit kort – dog tidligst dagen efter du har bestilt. 

 En elev henter en periode ned på sit skolekort, ved at holde kortet hen til en check-ind stander (bus 

eller station).  

 Har eleven ikke en gyldig periode på sit kort (f.eks. i sommerferien), vil standeren, når man laver check 

ind, sige en ”øv lyd” og skrive ”Periodekort ikke gyldigt”. Det er ok. Den nye periode er stadig hentet, 

men perioden er ikke trådt i kraft endnu. 

 Du kan se om eleverne har hentet bestilte perioder (fornyelser) ved at klikke på pilen til venstre for 

deres navn på Elevadministrationslisten. Hvis status er ”udstedt” har de hentet perioden. Ved status 

”annulleret” er de 30 dage gået uden at de har hentet perioden, og der er ikke udsendt faktura for 

denne. I så fald skal du bestille igen. 

 Eleverne kan med fordel benytte appen ”Rejsekort Status”. Her vil de kunne se at deres periode ligger 

på kortet, hvornår den er aktiv og hvilke zoner deres kort er gyldigt i.  

Nyt kort (RK): 
 Hvis der står ”RK” ud for elevens navn på Elevadministration, er det fordi eleven ikke allerede har et 

skolekort, eller fordi oplysningerne er ændret ift. elevens eksisterende skolekort. (RK for Rejsekort/nyt 

kort).  

 Der faktureres 50 kr. hvis der bestilles et nyt fysisk skolekort. (RK) 



 Hvis en elev har skolekort i forvejen men IKKE skal bruge skolekort næste år, gør du ikke noget. Elevens 

nuværende skoleår vil udløbe, og kortet er derefter ikke gyldigt. Det skal hverken spærres eller 

indsendes til Movia. 

 

Kan man have 2 skolekort: 
 Ja, en elev kan have 2 aktive skolekort.  

 Du skal være obs på at spærre det gamle når du bestiller et nyt. (dette kan gøres i 

bestillingsprocessen (afs 6 ”Bestilling af skolekort”) 

 Ved brug af ”Bestil erstatningskort” spærres det gamle kort automatisk  

 Eventuel restperiode refunderes automatisk ved spærring. 

 

Hvad er der bestilt: 
For at se hvad du har bestilt, se under menuen ”Bestilte kort” – Klik på datoen for at se mere. Hvis du ikke 

kan se bestillingen her, har du ikke bestilt. 

  

Kort er ikke kommet frem: 
Kontakt skolekort@moviatrafik.dk. Nyt kort genfremsendes uden ekstraomkostning på 50 kr. 

Det gamle kortnummer fremgår af fakturaen. For at kontrollere faktura, skal du trække en rapport eller 

søge på kortnummeret under ”Rapporter”. Her vil det gamle kortnummer stå i parentes og det ny 

kortnummer vil fremgå, som det aktive kort. 

 

Spær kort: 
 Skal eleven ikke bruge kortet længere, spærres det og restperioden tilbagebetales. 

 Refusionen udregnes fra dagen efter spærring. 

 Spærringsdato kan ikke vælges tilbage i tiden 

 Du kan spærrer et kort frem i tiden (vælg spærringsdato).  

 

Faktura og kreditnota: 

Faktureringsproces: 
 Der faktureres løbende for de bestillinger der foretages. Der prisberegnes i hele uger. Ved spærring 

udregnes tilbagebetalingen i antal dage.  

 Hvis bestilling er et nyt kort, udstedes faktura ved kortudstedelse. Hvis bestilling er en fornyelse til et 

eksisterende kort, udstedes faktura først når eleven henter bestillingen ved at lave et check ind. 

 Tjek faktura nr. ved at trække en rapport.  

 Skal et kort med en aktiv periode ikke længere bruges, skal skolen spærre det. (afs 14 ”spær kort”)   

 Ved bestilling af erstatningskort tilbagebetales restbeløbet. Kreditnota udsendes ikke, men kan 

fremfindes i Mitskolekort.  
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Kreditnota: 
 Sendes ikke fysisk. Der indbetales til den konto som Movia har fået oplyst eller til Nemkonto. 

 Kreditnota kan ses i MitSkolekort under fanen ”Faktura og kreditnotaer”. 

 Opret evt den økonomimedarbejder der sidder med betaling/afstemning som bruger i MitSkolekort. 

(afs. 1 ”opret en kollega). 

 

Defekte skolekort: 
Elev siger at kortet ikke virker, det er muligvis defekt.  

 Tjek om kortet er intakt. Har eleven lavet hul i kortet, der er brækket i kortet eller brækket hjørner 

af, ødelægges teknikken i kortet. Bestil erstatningskort (afs 13, ”Bestil erstatningskort”) De 50 kr. 

for et erstatningskort refunderes ikke. 

 Tjek startdato og zoner: Klik på pilen til venstre for elevens navn på Elevadministrationssiden. Her 

kan du se start- og slut dato og zoner på elevens kort. 

 Eleven kan se gyldighedsdato og zoner ved at bruge appen ”Rejsekort Status”.  

Hvis alle ovenstående korrekte, er kortet sandsynligvis defekt.  

 Skema der skal indsendes sammen med kortet finder du på hjemmesiden: 

https://dinoffentligetransport.dk/skolekort/defekt-skolekort/. 

 Giv eleven et Midlertidigt kort med de zoner eleven har på skolekortet. Må ikke udstedes til mere 

end 14 dage.  

 Du får besked på mail når kortet er undersøgt. 

Refusionsregler for defekte kort: 
 Er kortet ødelagt refunderes kortgebyr ved erstatningskort ikke (50 kr.) 

 Er kortet teknisk defekt, refunderes kortgebyr ved erstatningskort (50 kr.) 

 Konstateres der ikke teknisk defekt på et indsendt kort, returneres kortet til skolen med beskeden fra 

teknikeren fx brugt i zoner der ikke er på kortet, aldrig anvendt, udløbet ol. 

Diverse: 

Bruger er låst: 
Skriv til skolekort@moviatrafik.dk – du får besked når du er låst op. 

Eleven kommer ikke ind på listen: 
Har du KMD eller Tabulex, skal du vinge eleven af i de systemer først.  

Movia kan IKKE hjælpe med problemer i KMD eller Tabulex. Kontakt den pågældende leverandør. 

Anden leveringsadresse: 
Ønsker du en anden leveringsadresse end skolens eller elevens, skriv til skolekort@moviatrafik.dk. Du får 

besked når det er ændret og kan bestille kort. Den nye adresse vil kun være gældende fremadrettet. 

App: 
På appen Rejsekort Status kan eleven selv tjekke zoner og gyldighedsdato, og om en ny periode er kommet 

ned på kortet.  
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