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Hvis trivslen ikke generelt bliver højnet, kan mistrivsel gøre sig gældende. Solokørsel kan i 

perioder derfor være en nødvendighed. Jo bedre generelt trivsel, desto mindre solokørel er 

der behov for.  

 

En god start og en god afslutning på skoledagen har stor betydning for kommunens børn og 

unge med særlige behov. Mange af dem kommer fra andre skoledistrikter, hvorfor flere af 

dem har lang vej til skole. Turen kan foregå i taxabus med op til otte andre børn og unge. Det 

kan også sagtens være børn fra andre skoler end barnets egen og derfor ansigter, som barnet 

ikke kender. Turen kan dermed for nogle børn været forbundet med stress og negative 

oplevelser, hvis de ender i, hvad de opfatter som, uvante eller utrygge situationer. Samtidig 

oplever flere af børnene, at taxaerne skal aflevere ved så mange forskellige skoler, at de 

risikerer at komme for sent i skole, hvilket kan være én af årsagerne til, at rigtig mange børn 

med særlige behov bliver udfordret allerede inden deres skoledag er begyndt. Transporten 

skal dermed ikke være forbundet med ængstelighed men i stedet være en mulighed for at 

“lade op”. Det er afgørende, at der bliver taget hensyn til børn med særlige behov, så det 

enkelte barn får en god start og afslutning på skoledagen.  

 

Når behovet for solokørsel er til stede, kan det være en måde at sikre en bedre trivsel for 

børnene og dermed ændre på det udfordrende mønster. For andre kan det være nogle andre 

løsninger, der skal til. Men det vigtigste er, at muligheden for solokørsel er til stede. Det 

handler om, at vi får opsporet, hvorfor børnene mistrives, og hvad der kan gøres for at skabe 

en bedre trivsel. Og i nogle tilfælde er solokørsel løsningen. 

 

Vi kender det måske fra os selv. Der er stor forskel på at sidde i en bus fuld af mennesker 

også køre alene i bil til og fra arbejde. Roen er en anden og vi får mulighed for at omstille os 

til det, som vi er på vej til. For børn og unge med udfordringer er behovet for ro i 

omstillingssituationer endnu vigtigere. Om solokørsel er en løsning skal besluttes af de 

voksne, som tager imod barnet eller sætter barnet på en taxa, oftest vil det være forældre, 

klasselærere eller pædagoger. De skal have mulighed for i fællesskab at vurdere, om det 

pågældende barn i en periode har brug for solokørsel for at trives bedre.  

Der skal derfor afsættes midler til, at børn og unge med særlige behov som har brug for 

solokørsel kan få det. Oftest vil det være i perioder, hvor barnet har behov for en ekstra ro 

omkring transporten til og fra skole - og det bliver vi nødt til at sikre, at de kan få. Det er i 

forvejen børn og unge der kæmper med udfordringer nok, så er det ikke optimalt, at de ikke 

kan få den ro, som nogen af dem har behov for inden og efter skoledagen.  


