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Generelle bemærkninger
Denne vejledning er gældende for Bornholms Regionskommunes skolevæsen.
Når skolen bliver oplyst om, at undervisningsmidler, herunder iPads, er mistet eller beskadiget må
skolen vurdere elevens/forældrenes ansvar ud fra de oplysninger som skolen modtager om skaden.
Ud fra oplysningerne skal der ske en vurdering og stillingtagen til, hvem der bærer ansvaret.
Hvis eleven/forældrene ikke vil anerkende et eventuelt erstatningsansvar vil det i sidste ende være op
til domstolene at afgøre sagen.
Bornholms Regionskommunes forsikringskontor vil kunne oplyse nærmere om de praktiske
fremgangsmåder i konkrete tilfælde, herunder i forhold til den seneste praksis på dette område.

Covers og panzerglas beskytter iPad’en
iPads vil i Bornholms Regionskommune ved udleveringen være påmonteret panzerglas og udstyret med
et beskyttende cover, som iPad’en altid skal opbevares i. Panzerglas og cover skulle ved almindelig
brug betyde, at skader i vid udstrækning kan undgås.

Erstatningsansvar
iPads følger de samme regler som gælder for øvrige udleverede undervisningsmidler. Eleven kan være
erstatningsansvarlig, og forældrene kan dermed komme til at hæfte for skader op til kr. 7.500.

Beskadigelse
iPads kan gå i stykker, og sker det ved et hændeligt uheld vil den efter forudgående aftale med skolen
blive repareret. Hvis eleven eller andre med elevens accept ikke har passet tilstrækkeligt på den
udleverede iPad – eller bevidst har behandlet den uforsvarligt – kan det betyde, at udgiften til
reparation eller en ny iPad vil blive opkrævet hos forældrene.
Det er altid en konkret vurdering, om et barns handling er ansvarspådragende. I første omgang er det
op til skolen og kommunen at vurdere dette. Når barnets ansvar vurderes, tages hensyn til barnets
alder og udvikling. Eleven kan blive frikendt for ansvar, hvis der er en troværdig og sandsynlig
forklaring på, at iPad’en er skadet eller mistet ved et hændeligt uheld.

Tyveri
I disse tilfælde skal det vurderes, om eleven i situationen har passet tilstrækkeligt godt på den
udleverede iPad. Hvis dette vurderes ikke at være tilfældet, gælder samme regel som med fx
bortkomne bøger. iPad´en skal erstattes af forældrene. iPads kan som bøger tages med hjem, og
uanset om de bliver ødelagt eller bortkommer hjemme eller på skolen, gælder de samme regler i
forhold til ansvar og erstatning.

Forsikring
iPads, der er blevet skadet eller stjålet, dækkes i nogle tilfælde af forældrenes ansvars/indboforsikring. De fleste indboforsikringer dækker dog kun ansvar for skader på lånte genstande i de
første 30 dage af låneperioden. Forsikringsselskaberne kan oplyse, om de kan udvide dækningen eller
om der kan tegnes en tillægsforsikring, så forsikringen dækker i mere end 30 dage. Kommunen stiller
imidlertid ikke krav om, at en forsikring skal tegnes. Det er forældrenes egen afgørelse.

Læs mere på Justitsministeriets hjemmeside om børns generelle erstatningsansvar

