Risikokoordinatoren
Køge Kommune – Teknik- og Miljøforvaltningen

Dato: 3. marts 2014
Vedr. forsikringsmæssige fakta ved benyttelse af digitalt udstyr i skolerne.

Udlån af digitalt udstyr
Bærbare computere og tablets (fx iPads) bliver i højere grad en integreret del af undervisningen i
kommunens skoler, og de indgår som en del af undervisningsmaterialet på lige fod med bøger.
Kommunens udlån af dette udstyr medfører nye ansvarsmæssige udfordringer, fordi opbevaring og
håndtering af udstyret i forhold til traditionelle bøger indebærer andre former for risici og
repræsenterer en anden værdi.
Hvem skal betale, hvis det digitale udstyr beskadiges eller forsvinder?
Det er ikke helt simpelt at besvare, fordi mange faktorer og scenarier skal tages med i
betragtningen – men herunder er en indikator på, hvordan ansvaret fordeles.
Overordnet ansvar:
I forbindelse med udlevering og modtagelse af undervisningsmateriale (fx digitalt udstyr udlånt af
skolen) skal det vurderes efter dansk rets almindelige regler om erstatning, hvis udstyret
ødelægges eller bliver væk.
Alt afhængigt af hvad der er sket, vurderes det, om en elev har handlet ansvarspådragende
(culpøst). Denne vurdering skal foretages i forhold til et barn på samme alder – det vil sige, at et
barn pådrager sig ansvar, hvis det har handlet anderledes end børn på dets egen alder normalt ville
have handlet i den samme situation (culpa-reglen).
Vurderes der ikke at kunne pålægge barnet et erstatningsansvar, så er det skolen eller kommunen,
der selv skal betale reparationen eller indkøbet af nyt udstyr.
Hvem vurderer, om der er handlet ansvarspådragende(culpøst)?
Det vil altid afhænge af en konkret vurdering, om barnets handling eller undladelse har været
ansvarspådragende – og i første omgang vil det være op til en vurdering fra skolen eller kommunen
at vurdere sagen.
Ved uenighed med elev eller forældre kan der blive tale om afgørelse ved en domstol, om der er
handlet ansvarspådragende eller ej.
Dækker familiens indboforsikring?
Der er generelt forskel på selskabernes forsikringsbetingelser, så derfor kan der her ikke gives et
fuldstændigt og endeligt svar.
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En indboforsikring indeholder typisk også en ansvarsdækning for både forældre og børn –
forsikringen dækker bl.a. det erstatningsansvar, som familiens medlemmer kan pådrage sig, hvis de
er uheldige at forvolde skade på andre personer eller deres ting.
Det vurderes dog, at en families indboforsikring ikke dækker skader på eller bortkomst af
undervisningsmateriale, på baggrund af, at der i forsikringen ofte er en undtagelse for
erstatningsansvar for skader eller bortkomst af ting, der er lånt eller lejet i over 30 dage.
Det skal herfor anbefales, at I tjekker jeres egen indboforsikring og dennes ansvarsdækning.
Hvis forældrenes forsikring ikke dækker?
Skønnes det, at barnet er skyld i skaden - kan erstatningskravet på op til 7.500 kroner pr.
skadegørende handling rettes direkte imod forældrene eller imod den, der har
forældremyndigheden (jf. lov om hæftelse for børns erstatningsansvar af 1. juli 2009).
Læs mere i Justitsministeriets pjece om børns erstatningsansvar.
Når eleven benytter eget digitalt udstyr
Det er valgfrit, om en elev vil benytte sit eget digitale udstyr i forbindelse med undervisningen. Når
eleven har valgt at benytte personligt digitalt udstyr har kommunen umiddelbart intet
erstatningsansvar, hvis barnet beskadiger eller mister denne – heller ikke når den benyttes på
skolens grund eller i skolemæssig henseende.
Vurdering af disse sager kan dog også komme på tale på grund af de ansattes pligt til at føre tilsyn
med børnene. Hvis en skade på elevens ting skyldes, at en ansat ikke udført sit tilsyn godt nok, vil
skolen eller kommunen kunne gøres ansvarlig. Enhver skade, hvor spørgsmålet om manglende
tilsyn bringes på bane, vil sagen nøje vurderes af specialister forinden anerkendelse af
erstatningsansvar fra skolens eller kommunens side.
Opbevaring
Skolen/kommunen stiller individuelle aflåselige skabe til rådighed for eleverne i 4. til 10. klassetrin,
således at det digitale udstyr kan opbevares i disse, når udstyret ikke anvendes. Skolen eller
kommunen bærer intet ansvar for elevens aflåsning af skabet eller at opbevaring foretages i disse.
Hvis der er yderligere spørgsmål vedr. forsikringsmæssige forhold, er man velkommen til at
kontakte skolens kontor.

Søren Bo Lyderik
Risikokoordinator
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