Når uheldet er ude
Uheld
Hvor mange børn færdes og leger sammen, er det næppe muligt at undgå, at der engang imellem sker uheld.
Er der den mindste tvivl om skadens omfang, sendes barnet til hjemmets læge. Det er i næsten alle tilfælde lægehuset
i Vorbasse. Skolen kan benytte Falck til denne transport, men af praktiske grunde foregår transporten næsten altid i
privat bil. Så hurtigt det er muligt, kontaktes hjemmet for at træffe de fornødne aftaler. Det er derfor meget vigtigt, at
forældre oplyser både hjemmets telefonnummer og et telefonnummer på arbejdspladsen, hvor det er muligt.
Er det ikke muligt at få kontakt til forældrene, eller kan forældrene ikke umiddelbart komme til stede, vil der altid
være en voksen person fra skolen hos barnet under behandlingen i lægehuset eller på sygehuset. Dog kan det
forekomme, at store elever klarer sig selv, når det skønnes betryggende.

Forsikring/erstatning
Generelt er det sådan, at børn altid færdes på forældrenes ansvar. Det gælder i fritiden, på skolevejen og i skoletiden.
Udgifter i forbindelse med uheld falder altså i første omgang tilbage på forældrene.
Billund Kommune er ikke erstatningsansvarlig for hændelige uheld.
Kun i tilfælde, hvor kommunen kan pålægges et erstatningsansvar for en skade, skal kommunen betale erstatning
efter reglerne i Erstatningsansvarsloven. Dette ændres ikke ved, at kommunens kollektive ulykkesforsikringer opsiges,
men det er forældrene/værgerne, der på det skadelidte barns vegne skal bevise, at kommunen har et ansvar for, at en
givet skade er opstået. Det er ikke tilstrækkeligt blot at konstatere, at der er sket en skade.

Hvis man tager sin egen ”device” med i skolen…
Når en elev tager sin egen bærbare pc, smartphone, tablet, eller andet elektronisk udstyr med i skolen/institutionen
er det på eget ansvar. Det anbefales, at man læser sin egen private forsikringspolice igennem angående betingelser
vedrørende dækning.
Hvorvidt en privat forsikring vil dække en skade eller et tyveri, afhænger af den konkrete families egen forsikring.
Nogle selskaber dækker ”anden pludselig skade”, dvs. hvis en genstand falder på gulvet, tabes eller lignende
pludselige hændelser. Dækning i forbindelse med "simpelt tyveri" (hvis genstanden stjæles fra uaflåst lokale) er også
forskellig fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. De fleste selskaber har dog en selvrisiko. Størrelsen af
selvrisikoen afhænger af hvad familien har valgt.

