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Sirdal kommune 
 

 

ULYKKESFORSIKRING FOR ELEVER 

Ulykkesforsikring for elever er hjemlet i Opplæringsloven §13-3b og kapittel 8 i Forskrift til 

opplæringsloven. 

Fra tid til annen blir elever skadet under den tiden de oppholder seg på skolen.  Slike skader vil være 

såkalte personskader.  Det kan dreie seg om bagatellmessige forhold til langt mer alvorlige skader. 

Når barn skader seg på skolen, har skolen plikt til å melde dette til NAV.  I de tilfeller en elev påføres 

skade, kan dette utløse rett til erstatning.  For slike tilfeller har Sirdal kommune tegnet en begrenset 

kollektiv ulykkesforsikring som kan utløse rettigheter dersom forutsetningene for det er til stede. 

Sirdal kommune har tegnet forsikring knyttet til det som gjelder plutselig og uforutsett ulykke, som 

gir betydelig og varig mén.   

De fleste skader som inntreffer under aktivitet i skolens regi, dekkes av folketrygden.  Ta derfor først 

kontakt med NAV. 

Forsikringen kommer til anvendelse dersom skaden ikke dekkes av Folketrygden. 

Sirdal kommune har tegnet ulykkesforsikring for barn hos forsikringsselskapet Protector. 

 

Forholdet til folketrygdloven 

Elever i grunnskolen er sikret under folketrygdloven, og skader som disse blir utsatt for under 

aktiviteter i skolens regi, regnes som yrkesskader. 

Det forutsettes at uhellet/skaden blir registrert og rapportert etter prosedyrer gitt for dette.  Rektor har 

ansvaret for at dette blir utført. 

Det brukes egne skjema, som i tillegg til å sendes NAV, blir oppbevart i kommunens arkiv.  Foresatte 

skal alltid ha gjenpart av meldingen.  

(Skjema: «Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført elev/student NAV 13-10.01»)  

Når og hvor forsikringen gjelder  

 Ulykkesskader som rammer elevene mens de, under skolens ledelse, deltar i undervisning, på 

ekskursjon, reiser, stevner og liknende, samt i friminutt og på direkte vei til og fra skolen. 

 Ulykkesskader som rammer barnet mens de deltar i enhver aktivitet i regi av kommune, 

inkludert kommunal kulturskole, SFO og skoleferietilbud. 

 Ulykkesskader som rammer barnet mens det deltar på arrangement i regi av foreldrerådets 

arbeidsutvalg (FAU), når det er FAU som er arrangør. 

Hva forsikringen dekker 

I henhold til vilkårene i forsikringsavtalen, vil forsikringssummen være 5G ved 100% invaliditet, og 

1G ved død. 

Grunnbeløpet i folketrygden er per 1.mai 2016 kr 92 576,-    

      

Behandlingsutgifter  

Utgifter i forbindelse med behandling etter en ulykke, f.eks tannbehandling, fysikalsk behandling 

foreskrevet av lege eller reise til og fra hjemstedet for behandling, kan dekkes helt eller delvis. 
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Behandlingsutgifter betales i inntil 2 år fra skadedagen begrenset til kr.50.000 for invaliditet.  Fra 

disse erstatningene trekkes avtalt egenandel.  

 

Ved et eventuelt skadeoppgjør vil komplette vilkår legges til grunn. 

Forholdet til folketrygdloven 

Elever i grunnskolen er sikret under folketrygdloven, og skader som disse blir utsatt for under 

aktiviteter i skolens regi, regnes som yrkesskader. 

Det forutsettes at uhellet/skaden blir registrert og rapportert etter prosedyrer gitt for dette.  Rektor har 

ansvaret for at dette blir utført. 

Det brukes egne skjema, som i tillegg til å sendes NAV, blir oppbevart i kommunens arkiv.  Foresatte 

skal alltid ha gjenpart av meldingen.  

(Skjema: «Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført elev/student NAV 13-10.01»)  

 

Melding av ulykker til forsikringsselskapet 

Barneulykker skal, så snart de konstatert, meldes til forsikringsselskapet.  For skolebarn skal kopi av 

den meldingen som sendes til NAV følge med til forsikringsselskapet. 

Skademeldingsskjema skal fylles ut av skole og foreldre i samarbeid, og deretter underskrives av 

ansvarlig instans i Sirdal kommune (enhetsleder).  Det er svært viktig at 11-sifret personnummer til 

barnet blir påført skademeldingsskjemaet. 

For mindre alvorlige skader finnes en elektronisk løsning for registrering (www.waco.no)  

 

Forsikring av barn i privat regi 

Kommunens barneulykkesforsikring kan suppleres med privat ulykkesforsikring, som gjerne tegnes 

med større forsikringssum enn 5G ved invaliditet.  Slike private forsikringer gjelder hvor som helst og 

24 timer i døgnet. 

Foreldre/foresatte som ønsker å forsikre sine barn for høyere erstatningsbeløp enn det kommunen har 

gjort, anbefales å kontakte sitt eget forsikringsselskap 

 

 

http://www.waco.no/
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Kommunens ansvar for elevers eiendeler 

Kommunen (skolen) er i følge skadeserstatningsloven bare ansvarlig for elevers eiendeler i 

forbindelse med skade/uhell/tyveri dersom det er utvist uaktsomhet/skjødesløshet fra skolens side. 

Ved skade på/tap av briller eller høreapparat som elever må bruke til daglig, kan kommunen i særlige 

tilfeller innrømme begrenset billighetserstatning så sant ikke eleven selv kan lastes for 

uaktsomhet/skjødesløshet. 

 

Dersom et barn blir skyld i skadeverk 

Skolene arbeider aktiv med holdningsskapende arbeid, også med vekt på å hindre at skade oppstår på 

bygninger, inventar og utstyr.  Dersom dette likevel skjer, fremgår det av §1-1 i Lov om 

skadeserstatning at 

 

  «Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig  

   eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist  

   adferd, økonomisk evne og forholdende ellers.» 

Etter §1-2 i samme lov, kan foreldre uansett egen skyld, bli erstatningspliktige for skader som er 

forvoldt av mindreårige med inntil kr. 5000,- for hvert enkelt skadetilfelle. 

Loven gjelder uavhengig av om skaden gjelder kommunens eiendom, eller klær og lignende som 

tilhører andre elever, eventuelt også overfor tredje person. 

 

 

 

 

Sirdal, oktober 2016 


