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Orientering om FlexPendler
Vejen Kommune tilbyder alle studerende på ovennævnte uddannelsesinstitutioner
bosiddende i Vejen Kommune mulighed for kørsel FlexPendler i studieåret 2020/2021.
FlexPendler går i sin enkelthed ud på, at du får mulighed for at bestille en Flexbil (fra
Sydtrafiks Flextrafik) fra din bopæl og til din uddannelsesinstitution og retur igen.
For at deltage kræver det, at du har mindst 60 minutters transport fra din bopæls
nærmeste stoppested og til bussen/toget ankommer til Vejen om morgenen og 60
minutters transport retur igen om eftermiddagen. Hvis du har 55 minutter den ene vej
og 70 minutter den anden vej, opfylder du ikke kriterierne for at søge.
Det er ikke gratis at benytte FlexPendler. Det koster 15 kr. pr. dag, du kører med en
Flexbil – uanset om du kun kører morgen, kun eftermiddag eller begge retninger.
Beløbet svarer ca. til et månedskort, hvis du benytter Flexbilen hver skoledag.
Såfremt du opfylder kravet om mindst 60 minutters transport tid morgen og
eftermiddag og ønsker at benytte tilbuddet, kan du søge om visitering til forsøget via
mail til SUSJ@Vejen.dk.
Mailen skal indeholde:







Navn
Adresse
Mailadresse (som du tjekker dagligt)
Mobil nummer
Uddannelsessted
Behov/ønske om fast morgentur samt mødetid (se forklaring nedenfor)

Hvis du søger senest 8. juli 2019 kl. 12.00, og din ansøgning godkendes, kan du
benytte Flexbil fra studiestart 12. august (3. august for Sosu-studerende).
Søger du efter studiestart, vil du først kunne benytte tilbuddet, når du er visiteret,
hvilket kan tage et par dage.
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Opfylder du forsøgets krav til transporttid, vil du modtage en mail med besked om, at
du er visiteret til deltagelse i forsøget.
Mailen vil indeholde instrukser om, hvordan du benytter tilbuddet. Heri vil du blandt
andet kunne læse hvordan du bestiller en bil, ændrer en bestilling, betaling for kørslen
og hvordan evt. misbrug behandles.
Det er muligt at få Sydtrafik til at bestille fast morgenkørsel. Det betyder, at du kun
skal bestille hjemkørsel samt ændre morgenkørslen, de dage, hvor tiden ikke passer.
For at bestille fast morgentur er det vigtigt, at du forventer at benytte tilbuddet
dagligt, da det er dit ansvar at afbestille, såfremt du ikke vil benytte kørslen. Fast
morgentur kan også tilvælges senere i forsøget. Der må i så fald forventes
behandlingstid, før det træder i kraft.
Alle de praktiske ting vedrørende kørsel med FlexPendler samt betaling, vil du kunne
læse mere om i den mail, du modtager, når du er visiteret til forsøget.
Har du spørgsmål til forsøget, kan du ringe/maile til nedenstående til med den 8. juli
og igen fra den 10. august.

Venlig hilsen

Susanne Jørgensen
cand. merc.
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