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Elevens lånte iPad er skolens ansvar ved
hændelige uheld
Elever er kun ansvarlig for skader på skolens udstyr, hvis de opfører sig uag tsomt eller
direkte udøver hærværk. Samtidig g ælder forældrenes forsikring normalt kun i 30 dag e, når
der er tale om udlån.
Mange dans ke folkes koler udleverer i øjeblikket
computere eller tablets til eleverne. Det er en
meget pos itiv udvikling, s om Skole og Forældre
s tøtter. Des værre fors øger en del s koler at læs s e
et urimeligt s tort ans var for uds tyret over på
elever og forældre.



Jeg kan ikke se nog en g rund til, at
retstilstanden for et hændelig t
uheld eller bortkomst skulle være
forskellig fra en matematikbog til
en IPad. Jeg kan heller ikke
mindes, at en elev har fået en
reg ning for at tabe en kolbe i
fysiktimen. Jeg håber
Undervisning sministeriet vil
indskærpe reg lerne for
kommunerne, så vi kan få stoppet
de mang e opfindsomme forsøg på
at anbring e hele ansvaret på
forældrenes skuldre - sig er
Mette With Hag ensen.



Det er min klare opfattelse, at det
er skolen, der er ansvarlig for
udstyret, hvis en iPad ved et
hændelig t uheld bliver beskadig et
eller bliver væk. Sådan er
retstilstanden i dag , når skolen
udleverer bøg er og det er ikke
anderledes, når der er tale om en
iPad eller en computer - sig er
Skole og Forældres formand,
Mette With Hag ensen.

Nogle s koler, blandt andet i Fredens borg
Kommune, kræver ogs å et depos itum for at
udlevere en computer til eleven og fors øger
s amtidig at pres s e forældrene til at indkøbe
programmer, der s kal bruges i undervis ningen.

Nogle kommuner vil have forældrene til at tage det
fulde ers tatnings ans var, når s kolen udleverer
computeruds tyr. Det er imidlertid ikke i
overens s temmels e med en udtalels e fra
Folketingets Ombuds mand, der i en s krivels e om
blandt andet bortkomne s kolebøger s kriver:



Det står ordret i loven, at
undervisning en skal være
vederlag sfri. Jeg mener derfor
ikke, at kommunerne kan opkræve
et depositum og selvfølg elig
heller ikke forlang e, at forældrene
af eg en lomme betaler for
prog rammer. Og så her er der
behov for, at ministeriet får
kommunerne til at stramme op sig er Mette With Hag ensen.

"Ombuds manden udtalte bl.a. at eleven må komme
med en plaus ibel og overbevis ende forklaring på
at en bog er gået tabt på hændelig vis , hvis eleven
s kal kunne fritages for ans var."
Se hele ombuds mandens udtalels e
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opfordrer alle forældre, hvis børn har eller får en
computer fra s kolen, til at tjekke de vilkår, s om
s kolen har meldt ud, herunder om s kolen
s tiller aflås te opbevarings s kabe til rådighed,
eks empelvis i forbindels e med gymnas tiktimer.
Dette gælder ogs å, hvis s kolen opfordrer eleven til
at medbringe s in egen computer. Forældrene bør
ogs å tjekke med deres fors ikrings s els kab om en
udlånt computer er dækket af familiefors ikringen.
Sædvanligvis dækker en bas is fors ikring kun en
lånt gens tand i 30 dage. Se mere om dette hos
fors ikrings oplys ningen
Forældrene kan afvis e, at eleven får en computer
med hjem eller medbringer egen computer, hvis
ens fors ikring eks empelvis ikke dækker, liges om
det er s kolen, der s kal bevis e, at det ikke var et
hændeligt uheld, hvis en udlånt computer er
blevet bes kadiget eller bortkommer. Skolen må
heller ikke afvis e at udlevere en ny computer, hvis
der bliver en tvis t om et ers tatnings ans var for en
tidligere udleveret tils kadekommet eller
bortkommet computer.

Yderligere kommentarer: Lands formand i Skole og
Forældre, Mette With Hagens en, 31 71 63 78
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