ANSVAR OG ERSTATNING
Anvendelse og udlevering af tablets til brug for
undervisning er i erstatningsmæssig sammenhæng
omfattet af de almindelige regler om
erstatningsansvar (uden for kontrakt). Det vil sige, at det er de samme
erstatningsretlige regler, som også gælder for de øvrige undervisningsmaterialer
som bøger m.m.
Det betyder, at bliver en lånt tablet ødelagt, mishandlet eller på anden måde
udsat for en bevidst skade, skal tablet’en erstattes/repareres på forældrenes
regning. Det er uden betydning, hvor skaden sker - om det er i hjemmet eller på
skolen.
Bevidst skade, forsæt og uagtsomhed
’Bevidst skade’ er handlinger begået med forsæt eller ved grov eller simpel
uagtsomhed. Det vil sige, at det gælder alle situationer, hvor der ikke er tale om
hændelige uheld.
’Forsæt’ er eksempelvis, hvis en elev bevidst kaster sin tablet igennem
klasselokalet.
’Grov uagtsomhed’ er eksempelvis, hvis en elev vælger at bruge sin tablet som
bold.
’Simpel uagtsomhed’ kan eksempelvis være, at to elever pjatter og kommer til
at ramme den enes tablet, som efterfølgende går i stykker.
Hændelige uheld
Hvis en tablet går i stykker eller ødelægges ved ’hændeligt uheld’, dækker
skolen reparationsudgiften, hvis eleven kan give en plausibel og overbevisende
forklaring på, hvorfor tablet’en er gået i stykker på hændelig vis.
’Hændeligt uheld’ kan eksempelvis være, at en elev åbner en dør og derved
kommer til at ramme en anden elev og dennes tablet.
Tyveri
I tilfælde af, at en tablet bliver stjålet, afhænger det igen af, om eleven kan
bebrejdes noget. Kan eleven det (forsæt eller uagtsomhed), skal tablet’en
erstattes på forældrenes regning.
Erstatningsansvar
Det følger af ’Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar’, at hvis et barn er
skyld i en skade, kan den, det er gået ud over (i dette tilfælde skolen), kræve en
erstatning på op til 7.500 kroner pr. skadegørende handling af
forældremyndighedsindehaveren, uanset at det ikke kan bebrejdes indehaveren
af forældremyndigheden, at skaden er sket.
Tjek forsikringen
Elevens (familiens) ansvars-/indboforsikring dækker i de fleste tilfælde kun lånte
genstande i 30 dage. Det vil sige, at ’langtidslånte’ tablets som udgangspunkt
ikke er dækket udover de 30 dage.
Derfor anbefaler vi, at man afklarer dette spørgsmål med sit forsikringsselskab,
herunder om man eventuelt kan tegne en ekstra dækning.
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