UNDERVISNINGSMATERIALER

Fælles ansvar fælles pligt

SYDDJURS SKOLEVÆSEN

Indledning
I skolen benyttes en lang række
undervisningsmaterialer. Der bruges
bøger, hefter, computere, kridt osv.
iPaden er i skolesammenhæng et nyt
undervisningsmateriale, der indgår i
undervisningen på lige fod med
skolebøger og andet.
Det betyder, at skolen kan kræve
erstatning for iPads, der går i stykker,
hvis barnet er skyld i, at iPaden går i
stykker.

L OVEN OG OMBUDSMANDENS UDTALELSE

Lovgrundlag
L OV NR .363 AF 13 MAJ 2009

1. § 1. Den, der har forældremyndighed over et
hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over
for skadelidte for skader, som barnet er
erstatningsansvarlig for efter den almindelige
erstatningsregel, med indtil 7.500 kr. for hver
skadegørende handling eller undladelse.

2. Stk. 2. Er der fælles forældremyndighed,
hæfter de, der har forældremyndigheden,
solidarisk for det i stk. 1 nævnte beløb.

Det erstatningsretlige udgangspunkt er at børn selv skal
erstatte det de har ødelagt (skadegørende handlinger) på
samme måde som voksne. Barnets forældre hæfter kun for
deres børns skadegørende handlinger hvis der er en særlig
lovhjemmel for det. En sådan lovhjemmel blev indført i 2009
med lov nr. 363 af 13. maj 2009 om hæftelse for børns
erstatningsansvar.
Med loven ønskede et flertal i Folketinget at styrke
forældrenes tilskyndelse til at påtage sig et ansvar for at deres
børn ikke begår lovovertrædelser eller forvolder skade.
At denne lov også gælder i tilfælde, hvor en elev ødelægger
eller mister noget af det udstyr skolen stiller til rådighed for
undervisningen er bekræftet af Ombudsmanden i en aktuel
sag, hvor han udtalte at eleven må komme med en plausibel
og overbevisende forklaring på at materialet er gået tabt eller
ødelagt på hændelig vis, hvis eleven skal kunne fritages for
ansvar. Kommunerne vil i øvrigt i vidt omfang kunne rette
kravet mod elevens forældre.
At forældrene ikke har en forsikringsdækning undtager dem
ikke fra at blive erstatningsansvarlig for skader forvoldt af
deres børn.

3. § 2. Loven træder i kraft den 1. juli 2009 og
finder anvendelse på skader, der forvoldes ved
skadegørende handlinger eller undladelser
efter lovens ikrafttræden.
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F ORSIKRINGSREGLER OG EKSEMPLER

Forsikringsregler
R EGLER

1. En typisk privat ansvarsforsikring dækker ikke
ting, man har fået stillet til rådighed. Det
betyder, at forældrene skal betale, hvis et barn
ødelægger sin iPad, uanset hvordan den er gået
i stykker.
2. En typisk privat ansvarsforsikring dækker, hvis
en elev ødelægger en anden elevs iPad, med
mindre der er tale om hændeligt uheld.
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E RSTATNINGSANSVAR

Ansvarsfordeling
S KOLENS ERSTATNINGSANSVAR

1. I skolen overtager de ansatte pligten til at føre
tilsyn med børnene. Hvis en skade på elevens
ipad ( eller andet undervisningsmiddel stillet
til rådighed af skolen) skyldes, at eleven ikke er
instrueret i hvordan ipaden skal behandles
forsvarligt, eller en ansat ikke har holdt godt
nok øje med elevernes adfærd, vil udgiften til
reparation eller nyanskaffelse af ipad påhvile
skolen.

F ORÆLDRENES ERSTATNINGSANSVAR

1. Skolen kan kræve erstatning, hvis det udstyr
skolen har stillet til rådighed bliver ødelagt/
beskadiget ud fra en bevidst handling/forsæt,
grov uagtsomhed og ikke ved hændeligt uheld.
Som udgangspunkt skal skolen sikre sig, at
eleverne er instrueret om, hvordan de skal
behandle skolens materialer (herunder også
ipads), og hvis en elev så bevidst handler imod
de instruktioner man har fået, så er der tale om
en bevidst handling/forsæt, og man må
erstatte det ødelagte.

Bemærk!
Skolen må ikke nægte at udlevere nyt materiale før forældrene
har erstattet det ødelagte - for skolen skal til en hver tid stille
de fornødne undervisningsmidler til rådighed for eleverne.
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S EKTION 4

Eksempler
En dreng åbner døren til klasseværelset. Den rammer
en pige på den anden side af døren, som taber sin
iPad. hvorefter iPaden går i stykker.

To drenge leger frisbee med en iPad. Den ene dreng
taber iPaden, der går i stykker.
Her er der tale om groft uagtsomhed. Det betyder,
at drengene er erstatningspligtige. Hjemmets
ansvarsforsikring dækker.

Her er der tale om hændeligt uheld. Drengen er
derfor ikke erstatningspligtig.

En pige bliver sur på en lærer og kaster en anden
elevs iPad på gulvet. iPaden går i stykker.

To piger leger tag-fat i klasseværelset. Den ene
rammer en iPad, der står på et bord. iPaden falder på
gulvet og går i stykker.

Her er der tale om forsæt. Pigen er hermed
erstatningspligtig. Hjemmets ansvarsforsikring
dækker ikke skader, der er lavet med forsæt for børn
over 13 år.

Her er der tale om simpelt uagtsomhed. Har skolen
instrueret eleverne i, at voldsom adfærd i klassen ikke
er i orden, så er pigerne erstatningspligtige. Hjemmets
ansvarsforsikring dækker.
Har skolen ikke instrueret eleverne i, at voldsom
adfærd i klassen ikke er i orden, så er pigerne ikke
erstatningspligtige.
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