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Rutiner ved skader 

Dessverre hender det at barna er uheldige og skader seg mens de er på skolen. 

Vi tar kontakt med foresatte med en gang dersom vi anser skaden for å være noe 

mer enn det vi kan håndtere. Videre rutiner er at foresatte selv tar kontakt med 

fastlege. Ved alvorligere skader tas det kontakt med sykehuset/legevakta. Får vi ikke 

tak i noen av barnets nærmeste, er det en av skolens personale som følger. Hos 

lege/sykehuset får man giro. Denne må foresatte selv betale, men pengene blir 

refundert av Trygdekontoret, ved fremvisning av skademeldingskopi. 

 

Dersom noen får vondt etter at de har kommet hjem og dere må kontakte lege, vær 

oppmerksom på følgende: 

 Ta kontakt med fastlegen, hvis det er mulig. 

 

 Gi beskjed om at det er en skoleskade. Dersom dere legger ut egenandel, gjem 

på kvitteringen. Dere får refundert egenandelen på trygdekontoret. 

 

 Etter kl. 16.00 kan dere ta kontakt med legevakta på tlf. 32 11 11 11. 

 

 Gi beskjed til skolen om skaden – skademeldingsskjema fylles ut av skolen. 

 

 Skolen fyller alltid ut et skademeldingsskjema når noen har skadet seg. Det går 

også melding til forsikringsselskapet og NAV. 

 

 Dersom skaden skjer på skolens område i skoletiden, vil Trygdekontoret dekke 

utgifter til lege/sykehus og div. andre utgifter.  

 
Informasjon om skader i skoletiden 

 
I Ringerike kommune er alle grunnskoleelever forsikret gjennom kommunes 

forsikring. Grunnskoleelever som er forsikret, har krav på erstatning ved 

ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet eller dødsfall. 
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Forsikringen er tilpasset de krav som stilles i forskriftene til opplæringsloven. 

Forsikringssum ved medisinsk invaliditet må minst utgjøre 5 G (G = grunnbeløpet i 

folketrygden). 

  
 

Forsikringen omfatter skader som inntreffer: 
 innenfor skolens område og naturlige nærområde i ordinær skoletid  

 under deltakelse i undervisning, lek, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner, reiser 

med mer som foregår under skolens/FAUs ledelse, herunder Operasjon dagsverk  

 under reiser/arrangementer for øvrig som har karakter av klassetur og lignende, og 

hvor lærer deltar  

 på direkte vei til og fra skolen og hjemmet  

 under opphold i SFO  

 under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av 

undervisningen. Forsikringen gjelder da skader som inntreffer i ordinær arbeidstid, 

og på direkte vei mellom hjemmet og arbeidsstedet  

 under alle aktiviteter for barn i kommunens regi 
 

Forsikringen gir utbetaling ved: 
 Varig medisinsk invaliditet (ménerstatning)  

 Behandlingsutgifter ved ulykkesskade  

 Dødsfall  

 

Erstatning beregnes etter grad av medisinsk invaliditet.  

  

Hvis en grunnskoleelev blir skadet i skoletiden, fyller skolen ut 

skademeldingsskjema, som sendes NAV, forsikringsselskapet og Ringerike kommune 

HR. 

For øvrig henvises det til Forskrift til Opplæringsloven - Kapittel 8. 
 
 

Hvem har ansvaret når barnas eiendeler ødelegges i skoletiden? 
Barn får av og til ødelagt eiendeler mens de er på skolen. Briller har vist seg å være 
spesielt utsatt, i tillegg til bl.a. yttertøy. 
 
 
 



INFORMASJONSBROSJYRE BENTERUD SKOLE 

 

Kommunens ansvar 
For at kommunen skal kunne i legges ansvar, må skolen ha opptrådt klanderverdig. 
Det er derfor svært få tilfeller hvor kommunen må erstatte skader på barnas 
eiendeler. 
Årsaken til at noe blir ødelagt, kan være forskjellige. Barnet selv kan være uheldig 
eller opptre uvørent, slik at eiendeler blir ødelagt, og det kan være andre barn som 
på en eller annen måte er innblandet i det som skjer. 
Uhell 
Skader som oppstår ved uhell eller gjennom at barnet selv opptrer uvørent, må 
dekkes av barnet selv og dets foreldre. Dette gjelder også hvor andre barn er 
involvert i uhellet. 
Uforsvarlig opptreden 
I tilfeller hvor et eller flere andre barn er innblandet i at eiendeler blir ødelagt, og 
disse har forårsaket skaden gjennom uforsvarlig opptreden, er disse ansvarlige for å 
erstatte skaden. Det kan her være snakk om bevisst ødeleggelse eller situasjoner 
hvor den/de andre på annen måte kan klandres for det som skjedde. Vurderinger av 
hva som er uforsvarlig opptreden vil avhenge av situasjonen og barnets alder og 
modenhet. 
Foreldrenes ansvar 
I tilfeller hvor et annet barn må anses ansvarlig for skaden, er foreldrene til dette 
barnet ansvarlige for å dekke inntil kr. 5.000,-, jf. Skadeerstatningsloven § 1-2, i 
tillegg til at barnet også kan holdes ansvarlig. Spørsmålet om å få erstattet skaden er 
i slike tilfeller et privatrettslig forhold mellom de involverte barna og deres foreldre. 
Dersom barna/foreldrene ikke blir enige om erstatning, kan saken bringes inn for 
Konfliktrådet eller for det sivile rettssystemet. Skolen vil ikke kunne trekkes inn om 
part i slike tvister. 
 
Ulykkesforsikring 
Alle skolebarn i kommunen er ulykkesforsikret i skoletiden gjennom kommunens 
forsikringsordning. Denne forsikringen dekker kun ulykkesskader på barnet selv.  
 
Forsikring av eiendeler tilhørende skolebarn 
Kommunen (herunder skolen) dekker ødelagte eiendeler som er skadet ved en 
erstatningsmessig brann, vann eller innbruddskade ved skolen med inntil kr. 
50.000,- pr. elev. Kommunen har ingen forsikringsordning som dekker ødelagte 
eiendeler som ikke er rammet av forannevnte skadetilfeller.  
 
 
 
 
 


