FORSIKRINGER
På en så stor arbejdsplads som BillundSkolen er det svært at undgå, at der indimellem sker uheld
med skade på person eller ting til følge.
Der forsvinder desværre også ting (heldigvis sjældent) og små tyverier sker.
Når uheldet har været ude, bliver spørgsmålet om erstatning, ansvar og forsikring aktuelt.
Derfor har vi lavet denne lille skrivelse for at undgå misforståelser mellem skole og hjem.
Tyveri, skader m.m. i skolen:
Forældrenes indboforsikring skal bla. dække tabet af følgende:
 Skader på eller tyveri af elevers ting på skolen herunder også elektronisk udstyr
 Tyveri af værdigenstande, tøj fra garderober m.m.
 Tyveri af cykler stjålet fra skolens område
 Skader på cykler på skolens område – herunder hærværk
Tjek jeres indboforsikring i forhold til dækning, da der kan være meget forskel på dækning af
elektronisk udstyr i aflåste/ikke aflåste lokaler, simpelt tyveri, krav til lås af cykel m.m. i de forskellige
forsikringsselskaber.
Skolen dækker ikke børnenes elektroniske udstyr, selvom der er blevet opfordret til at medbringe det
i undervisningen. Det er indboforsikringen for ejeren af det elektroniske udstyr, der skal dække ved
tyveri og skader, også i skoletiden.
Skolen kan som udgangspunkt ikke gøres erstatningsansvarlig for tyveri på skolen.
Ulykkesforsikring på dit barn:
Kommuner har ikke lovhjemmel til at tegne ulykkesforsikring for skolebørn samt børn i dagtilbud. Det
er forældrenes ansvar at tegne en børneulykkesforsikring for deres børn.
Børns ansvar i skolen:
Hvis eleverne indbyrdes forvolder skade på hinanden – enten på ting eller person – skal skadelidte
rejse et krav overfor skadevolders forældre. Dette kører udenom skolen.
Hvis eleven forvolder skade på skolebøger, skolens ting eller bygninger, kan der blive rejst krav mod
forældrene fra skolens side.
Skolens ansvar for barnet:
I skoletiden bliver forældrenes tilsyns- og oplysningspligt overtaget af skolen som skal føre et rimeligt
og forsvarligt tilsyn med eleverne i skoletiden.
Hvis en forælder mener, at skolen ikke har overholdt tilsyns- og oplysningspligten kan der rettes et
skriftligt krav mod skolen, hvorefter det juridiske erstatningsansvar vurderes efter dansk rets
erstatningsregler. For at blive ansvarlig for en skade skal der være noget at bebrejde skolen/de
ansatte.
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