Haderslev Kommune - udlån af Chromebooks

Forsikringsforhold og
erstatningspligt
- Chromebook’s og andet IT-udstyr - det
nye undervisningsmateriale
Erstatningspligt
Skade på lånte Chromebooks bedømmes efter dansk rets almindelige regler om erstatning udenfor
kontrakt. Børn er erstatningsansvarlige efter samme regler som voksne jf. erstatningsansvarsloven
§ 24. Elever (og forældre) kan ifalde ansvar, hvis den skadegørende handling eller undladelse kan
karakteriseres som (simpel/grov) uagtsom eller forsætlig. Hændelige skader skal skolen selv
dække tabet.
På skolen påhviler det medarbejderne at føre tilsyn og instruere børnene i håndtering og
anvendelse af de udleverede Chromebooks. Skulle skade opstå som følge af manglende
instruktion eller tilsyn, vil skolen selv dække tabet.
Forældre kan blive ansvarlige for deres børns handlinger jf. Lov om børns erstatningsansvar § 1.
Dette er et objektivt ansvar for forældre med hjemmeboende børn under 18 år. Ansvaret gælder op
til kr. 7.500.
Skolen skal ved skade stilles, som før skaden skete. Det fulde tab, svarende til reparationsudgifter
eller indkøb af ny Chromebook, skal erstattes af den erstatningsansvarlige elev/forældre.
Den gældende lovgivning kan forklares med 4 eksempler.
1) En pige åbner en dør og rammer en dreng på den anden side, som taber sin Chromebook.
Dette karakteriseres som et hændeligt uheld og skolen skal bære tabet
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2) To pige pjatter i klassen og de ser sig ikke for og den ene pige skubber til en Chromebook,
som ligger på bordet. Dette karakteriseres som simpel uagtsomhed og derfor bliver
pigen/forældre erstatningspligtig.
3) En dreng snupper en Chromebook fra en kammerat og kaster den op i luften. Han taber
den på gulvet og den går i stykker. Dette karakteriseres som grov uagtsomhed og derfor
bliver drengen/forældre erstatningspligtig.
4) En dreng kaster en Chromebook gennem en rude på skolen, fordi han er sur over, at en
lærer har irettesat ham. Dette karakteriseres som en forsætlig handling og derfor bliver
han/forældrene erstatningspligtig.

Forsikringsforhold
Kommunen har ikke mulighed for at forsikre de udleverede Chromebook’s. Derfor må elev/forældre
selv bære de udgifter, som opstår i forbindelse med et erstatningsansvar.
Hvis en elev skulle beskadige sin egen (af skolen udlånte) Chromebook, så dækker
indboforsikringen som udgangspunkt ikke. Derfor tilråder vi forældre til at undersøge deres
forsikringspolice og evt. kontakte deres forsikringsselskab og bede om vejledning til, hvordan de
kan få medforsikret det lånte IT-udstyr.
Hvis en elev skulle beskadige en anden elevs (af skolen udlånte) Chromebook, så er det relevant,
om familiens indboforsikring indeholder en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen skal dække
skade på Chromebook, hvis den er sket ved simpel eller grov uagtsomhed. Forsikringen dækker
ikke ved forsætlige skader, dog er der en særregel for børn under 14 år, se nedenstående skema.
NB! Hvis der i forvejen findes en anden forsikring, der dækker det ødelagte, kan der kun
kræves erstatning, hvis skaden er forårsaget ved grov uagtsomhed eller ved forsæt.

Børns erstatningsansvar

Dækker ansvarsforsikringen
børns erstatningsansvar?

Fra 5-13 år

Fra 14-18 år

Dækker
ansvarsforsikringen
forældres
hæftelsesansvar?

Simpel og grov
uagtsomhed

JA

JA

Forsætlige handlinger

JA

JA

Simpel og grov
uagtsomhed

JA

JA

Forsætlige handlinger

Nej

JA
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Det betyder således, at alle forældre bør opfordres til at undersøge forsikringsforhold med
henblik på dækning af skader på it-udstyr udlånt at skolen.
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