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INFORMATION VEDR. 
 

Forsikring 
 

Skader på tøj dækkes normalt ikke.  
Hvis man forvolder skade på skolens materiel (inventar, bøger, lommeregner m.v.) skal man selv betale 
erstatning. 
I nogle tilfælde vil ens familieforsikring dække sådanne skader.  
 

Skader, der forvoldes af en anden elev, er ikke dækket af skolens forsikring. Der skal søges erstatning hos 
skadevolderen.  

Til forældre med børn i kommunale skoler og institutioner 

Ulykkesforsikring  

Mariagerfjord Kommune har ikke tegnet kollektiv ulykkesforsikring, som dækker mod hændelige 
ulykkestilfælde, for børn og unge i kommunale skoler og institutioner. 

Har I som forældre ikke en fælles ulykkesforsikring for hele familien, eller en separat børneulykkesforsikring, 
skal vi opfordre jer til at tage kontakt med jeres sædvanlige forsikringsselskab, med henblik på at tegne en 
børneulykkesforsikring for jeres barn/børn. Børneulykkesforsikringen dækker typisk tandskader og yder 
erstatning ved invaliditet efter et ulykkestilfælde overgået jeres barn/børn. Der er ikke tale om en meget 
bekostelig forsikring. 

En privat tegnet børneulykkesforsikring dækker jeres barn/børn døgnet rundt, og dermed også i den tid 
barnet/børnene befinder sig en hvilken som helst kommunal institution. 

Måtte et barn, der ikke er dækket af en privat tegnet ulykkesforsikring, blive udsat for et hændeligt uheld og i 
den forbindelse pådrage sig en tandskade i skole eller institution, vil den kommunale tandpleje dog foretage 
behandling indenfor konkret aftalte rammer. 

Bliver barnets/børnenes briller beskadiget ved et hændeligt uheld, i den tid barnet er i skole eller institution, 
vil der ligeledes være erstatningsmulighed fra Mariagerfjord Kommune. 

Kommer barnet/børnene til skade i forbindelse med en uagtsom handling begået af et andet barn, vil det 
være en sag mellem de involverede parter. Der skal i sådanne tilfælde foretages anmeldelse til det 
skadevoldende barns (forældres) ansvarsforsikring (eks. familie-, indbo- eller husstandsforsikring), der 
herefter vil foretage den videre sagsbehandling. 

Skyldes et uheld forhold som Mariagerfjord Kommune eller dennes ansatte kan gøres erstatningsansvarlig 
for, skal der foretages anmeldelse til Mariagerfjord Kommune, der har tegnet en ansvarsforsikring, der bl.a. 
tager stilling til sådanne forhold. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Staben Finans på telefon 97 11 30 97 

Med venlig hilsen 

Kurt Christensen 

Finanschef 


