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Titel – riktlinjer
Inledning
I samband med olycksfall täcker kommunens olycksfallsförsäkring även kläder och glasögon.
Detta gäller dock endast om det vid olyckstillfället också skett en kroppsskada. Försäkringen
täcker inte utrustning och liknande.
Riktlinjernas syfte och målgrupp
Skolan/ förskolan kan ersätta barn och ungdoms skadade tillhörigheter om:
-Skadan uppkommit som en följd av en olyckshändelse under lektion där undervisningen som
sådan direkt eller indirekt är orsaken till skadan.
Exempel
1. För att en elev skall kunna delta i idrottslektionen behöver eleven ha sina glasögon på sig.
Om eleven skadar sina glasögon under idrottslektionen och händelsen är att betrakta som
olyckshändelse svarar skolan för reparation. Läraren skall skriva ett intyg där händelsen
beskrivs.
2. En elev utför en laboration och trots skyddskläder får av misstag någon kemikalie på sina
kläder som inte går att tvätta bort eller som fräter sönder del av plagget. Om händelsen är
att betrakta som olyckshändelse skall läraren skriva ett intyg där händelsen beskrivs.
Vårdnadshavare gör en framställan till skolan/ rektor om ersättning och bifogar intyg från läraren
samt kvitto som styrker kostnaden för reparation eller ersättning för plagget. Frågan om
ersättning från skolan avgörs från fall till fall.
Skolan ersätter inte enligt dessa riktlinjer barn eller ungdoms skadade tillhörigheter inom
verksamheterna som:



Skadats under lektion/verksamhet i allmänhet och då elever av någon anledning slarvar,
knuffas eller på annat sätt är oförsiktigt.
Skadas under rast eller annan tid i verksamheten.

Skolan ersätter inte heller enligt dessa riktlinjer barn eller ungdoms tillhörigheter som förläggs
eller som på annat sätt försvinner i verksamhets lokaler eller i dess omgivning.

Förvalta riktlinjerna
Säkerställa styrdokument
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för att
styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har också ansvar för
att medarbetarna är informerade om styrdokumenten.
Målgruppen för riktlinjerna ansvarar för att ta del av och efterleva dem.
Avvikelser och förslag
Den som läser riktlinjerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som påverkar
riktlinjerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till förändringar meddela
kontaktperson för riktlinjerna.
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