Forsikring i forhold til benyttelse af digitalt udstyr i skolen
-

Samtlige skader skal altid behandles efter dansk rets almindelige regler om erstatning.

Hvis en elev benytter eget digitalt udstyr
Det er valgfrit, om en elev vil benytte sit eget udstyr i forbindelse med undervisningen. Når eleven har valgt at benytte personligt digitalt udstyr, har skolen umiddelbart intet erstatningsansvar. Det betyder, at det som udgangspunkt er forældrenes
indbo eller familieforsikring, som skal dække, hvis eleven beskadiger eller mister
udstyret.

Hvis en elev gør skade på skolens digitale udstyr
Hvis en elev laver skade på skolens udstyr, bliver eleven personligt erstatningsansvarlig, hvis eleven har handlet uagtsomt eller forsætligt. Vurderes det, at eleven
ikke kan pålægges ansvar, er det skolen, der skal betale for reparation eller indkøb
af nyt udstyr.
Hvis det derimod vurderes, at eleven er ansvarlig, kan skolen kræve erstatning af
eleven. Skolen har altså samme ret som andre til at kræve erstatning af en skadevolder, også når skadevolder er en elev.
I disse situationer er det Silkeborg Kommunes, Forsikringsteam der står for sagsbehandlingen.
Indberetningen foretages af skolen til forsikring@silkeborg.dk, hvorefter Forsikringsteamet påbegynder behandling af sagen.
Skolen er underkastet de samme pligter som enhver anden skadelidt hvilket betyder, at skolen skal kunne bevise, at eleven har handlet uagtsomt eller forsætligt.
Kan skolen ikke det, er eleven ikke erstatningsansvarlig.

Hvis forældrenes forsikring ikke dækker skaden?
Som tidligere nævnt, bliver der krævet erstatning fra eleven (forældrene) såfremt
eleven er erstatningsansvarlig.
Dækker familiens forsikring ikke, træder Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar i kraft. Det 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.

Hvis en elev gør skade på andre elevers digitale udstyr
Hvis en elev gør skade på en anden elevs udstyr, er det et forhold i mellem parterne selv. Parterne skal dermed selv anmelde skaden til eget forsikringsselskab.
Ifølge retspraksis kan skolen kun pålægges et erstatningsansvar, hvis en skade er
sket som følger af en forsømmelse fra skolens side.
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