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Avsnitt

Beskrivelse av endring

Referanse

RETNINGSLINJER FOR SKADEERSTATNING PÅ BYGNING, EIENDOM,
BRILLER, KLÆR M.V. FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I STORFJORD.
Revidert og vedtatt i Styre for Oppvekst og kultur 3.april 2008, sak…
Retningslinjene kan ikke dekke alle tilfeller av saker. Hver enkelt sak vurderes individuelt og behandles så langt
som mulig innenfor de retningslinjene som gjelder. Retningslinjene kan benyttes av kulturskolen og
ungdomsklubbene der det er relevant.
KLÆR/GJENSTANDER
1. Klær/gjenstander erstattes ikke.
2. Hvis det er helt spesielle forhold som gjør at foresatte mener at de bør få erstatning fra
kommunen for klær/gjenstander, søker de via skolen til Styre for Oppvekst og kultur.
Der saken tydelig gjelder mellom to elever/barn, tar foreldrene dette opp seg imellom.
BRILLER
3. Briller erstattes ikke hvis de er ødelagt p.g.a. uaktsomhet hos eleven/barnet selv eller
andre elever/barn. Barnas alder teller med. Det vil kreves mer av store barn enn av små.
4. Hvis brillene er ødelagt og det ikke kan pekes på uaktsomhet hos eleven/barnet, kan det
søkes om erstatning etter regning fra optiker. Beløpet er begrenset oppad til kr. 1.500,5. Det gjøres oppmerksom på at foreldre som har forsikring kan tegne en liten
tilleggsforsikring for briller i sin vanlige forsikring. Dette er en rimelig løsning som
benyttes av flere.
SKOLEBYGNING OG EIENDOM
6. Skade forvoldt som skade på skolens eiendom, som er direkte observert og med sikkerhet
kan rapporteres, skal erstattes av den som har forvoldt skaden eller av de foresatte.
Beløpet er begrenset oppad til kr. 1.500,-. Eleven/barnet skal være med på
opprydding/reparasjon av skaden.
7.
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8. Skade på skolens eiendom forvoldt ved uhell eller ved usikkerhet om hendelsesforløpet,
erstattes av kommunen.
9. Lovbrudd (tyveri, grove ødeleggelser m.v.) meldes til lensmannen søm før.
BEHANDLING
10. Søknader sendes til den skolen/barnehagen det gjelder. Skolens/barnehagens rapport
legges til grunn.
11. Erstatningssaker i denne kategori avgjøres administrativt av den enkelte institusjonsleder.
12. Avgjørelsen kan i hht Fvl. § 28, klages inn til Styre for Oppvekst og kultur innen 3 uker
etter at vedtak er fattet.
IKRAFTTREDEN OG REVIDERING
13. Retningslinjene trer i kraft f.o.m. 1. mai 2008
Retningslinjene revideres ved behov.

2

