Forsikringsforhold på skolerne

Forsikringsforhold på skolen generelt
Silkeborg Kommune har tegnet følgende forsikringer;
-

Bygnings- og løsøreforsikring (OBS skader på ruder og ved generel hærværk er ikke
omfattet af forsikringen).
Selvforsikringsordning på indbrud på skolerne når der er tydelige tegn på indbrud – dog
dækker forsikringen kun skolens egne ting
Ansvarsforsikring

Forsikringsforhold elever generelt
Silkeborg Kommune må ikke tegne særlig forsikring på eleverne, da der er regler om
kommunen ikke må stille udvalgte personer/persongrupper bedre end andre. Derfor skal
forældre selv sørge for at tegne forsikring på deres børn fx ulykkesforsikring.
Dog må kommunen godt tegne rejseforsikring for elever, når de skal på udenlandsrejse med
skolen fordi det ikke må koste noget at gå i skole.

Skader og erstatningsansvarsloven
Alle skader behandles efter Erstatningsansvarsloven. Det gælder både skader som forårsages
af eleven men også skader som forårsages af ansatte. Det vil sige, at der kan være
erstatningsansvar, såfremt skaden sker på grund af uagtsomhed eller med forsæt. Ved skader
sket på grund af et hændeligt uheld, kan man ikke holdes erstatningsansvarlig. Efter
retspraksis kan børn blive holdt ansvarlige for deres handlinger helt ned til 4-5 års alderen.
Uagtsomhed betyder overordnet, at man burde have indset en fare/risikoen ved den handling
man har gjort, som har forårsaget en skade.
Fx: En elev kaster med en sten i skolegården. Eleven sigter ikke efter en rude, men er uheldig
og rammer den alligevel og den går i stykker. Her burde eleven vide, at man slet ikke kaster
med sten og at en sten altså kan ramme både ting og personer.
Fx: Alle eleverne i en klasse skal afleveres deres telefoner i en kasse som læreren skal
opbevare i timen. Læreren smider en elevs telefon ned i kassen, i stedet for at lægge den deri,
og skærmen går i stykker. Her burde læreren vide at man ikke skal smide en telefon ned i
kassen fordi en telefonskærm er skrøbelig.
Fx: En elev kaster med skolens Chromebook og den går i stykker. Her burde eleven vide at
man ikke skal kaste med den, da den kan gå i stykker.
Husk at alle sager vurderes individuelt ud fra den konkrete hændelse. Man kan altså ikke sige
sort på hvidt, hvornår der er og ikke er et erstatningsansvar.
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Udlån af skolens digitale udstyr
Erstatningsansvarsloven gælder også ved udlån af skolens digitale udstyr til elever og der sker
en skade.

Bring your own device
Erstatningsansvarsloven gælder også når elever medbringer eget udstyr fra hjemmet og der
sker en skade.

Hvem skal betale hvis eleven forårsager en skade
1. juli 2009 trådte Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar i kraft. Den betyder, at har et
hjemmeboende barn under 18 år lavet en skade, som barnet kan bebrejdes, kan skadelidte nu
kræve op til 7.500 kr. i erstatning fra den forælder, der har forældreretten. Er der fælles
forældremyndighed, hæfter forældrene solidarisk. Dette nye ansvar kan dækkes af den
ansvarsforsikring, der er tilknyttet indboforsikringen.

Mistede ting på skolen
Det er som hovedregel ikke skolens ansvar når en elev mister sine ting på skolen. Man har
selv ansvaret for sine egne ting, også selvom man befinder sig på skolen.
Der kan være et erstatningsansvar hvis eleven har overladt sine ting i skolens varetægt, og de
forsvinder mens de er i skolens varetægt.
Sagerne vurderes igen ud fra den enkelte hændelse.

Læs mere her:
Skolen og Forsikring, pjece fra Forsikring og Pension
Børn skal også betale – om børns erstatningsansvar, pjece fra Justitsministeriet
Erstatningsansvarsloven – Retsinformation.dk
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