Fokus på skolestart:

Sådan er dit barns Ipad forsikret i skolen
Mange skoler stiller computere og tablets til rådighed for eleverne, og flere og flere
forældre udstyrer deres børn med dyre smartphones og tablets til
undervisningsbrug. Men langt fra alle forældre er klar over, hvordan forsikringen
dækker, hvis det elektroniske udstyr ødelægges eller bliver stjålet.
Det er ikke uden risici, at forældre sender deres børn i skole med en iPhone eller iPad – eller
de bruger skolens dyre elektroniske udstyr. Men hvem skal erstatte en mistet telefon eller en
ødelagt tablet? Skolen eller forældrene?
”Som udgangspunkt er skolens ejendele skolens ansvar. Så når skolen udleverer
undervisningsmateriale til dit barn, har skolen ansvaret for det. Det gælder også iPads og
bærbare computere. Helt konkret betyder det, at det er skolen, der skal punge ud, hvis
skolens udstyr går i stykker eller bliver stjålet ved et hændeligt uheld på skolen – ikke dig som
forælder,” forklarer Lise Agerley, kommunikationsdirektør i Alka.
Der har været en gråzone på dette område, men med en ny kendelse fra Ankenævnet for
Forsikring er det nu slået fast, at når skolen udleverer fx tablets, pc’ere og skolebøger til
undervisningsbrug, har skolen erstatningsansvaret – også selvom elever låner det.
”Så selvom du som forælder bliver bedt om eller har skrevet under på en erklæring om, at
iPads udleveres på dit barns eller dit ansvar, er I ikke erstatningspligtige i tilfælde af et
hændeligt uheld. Det bliver I først, hvis skolens udstyr er blevet ødelagt med vilje. Så kan den
forlange, at du som forælder skal erstatte det ødelagte,” lyder det fra Alkas
kommunikationschef.
Skolen dækker ikke dine ejendele
Har dit barn familiens iPad, bærbare computer eller telefon med i skole, gælder andre
retningslinjer for erstatning. Så skal familien have en indboforsikring, hvis man ikke vil ende
med regningen selv i tilfælde af, at iPaden bliver smadret.
”Mange forældre tror, at når skolen beder eleverne om at medbringe deres egne computere
eller iPads, så har skolen erstatningspligten, hvis udstyret forsvinder eller bliver ødelagt.
Sådan er det ikke. Det er forældrenes egen indboforsikring eller elektronikforsikring, der skal
dække, hvis uheldet er ude”, siger Lise Agerley fra Alka.
Så kort sagt:
”Dit barns skole har erstatningspligten for skolens egne ejendele, mens du har
erstatningspligten for de ejendele, dit barn medbringer i skolen,” oplyser Alka.

Gode råd til forældre ved skolestart:





Sørg for, at dine børn har en kode til sin telefon og tablet, så andre ikke har adgang til
den.
Undersøg om dine børn kan låse deres værdier inde i et skab på skolen i frikvarterer og
under idræt, så det dyre udstyr ikke frister sarte sjæle.
Sig til børnene, at de ikke skal medbringe de elektroniske genstande i
omklædningsrum.
Tjek, hvordan din forsikring dækker i tilfælde af, at uheldet er ude.
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