Hvem har ansvaret når barns
eiendeler ødelegges i skoletiden?
Det hender fra tid til annen at barn får ødelagt eiendeler mens de er på
barnehage/ skole. Briller har vist seg å være spesielt utsatt, men også en del
yttertøy blir ødelagt. Barnehagene/ skolene opplever at foreldre i stor grad
henvender seg dit for å få eiendelene erstattet.
For at kommunen skal kunne ilegges ansvar, må barnehagen/ skolen på en
eller annen måte ha opptrådt klanderverdig. Det er derfor svært få tilfeller hvor
kommunen må erstatte skader på barnas eiendeler.
Årsakene til at noe blir ødelagt, kan være forskjellige. Barnet selv kan være
uheldig eller opptre uvørent, slik at eiendeler blir ødelagt, og det kan være
andre barn som på en eller annen måte er innblandet i det som sk jer.
Skader som oppstår ved uhell eller gjennom at barnet selv opptrer uvørent, må
dekkes av barnet selv og dets foreldre. Dette gjelder også hvor andre barn er
involvert i uhellet.
Tilfeller hvor et eller flere andre barn er innblandet i at eiendeler blir ødelagt og
disse har forårsaket skaden gjennom uforsvarlig opptreden, er disse
ansvarlige for å erstatte skaden. Det kan her være snakk om bevi sst
ødeleggelse eller situasjoner hvor den/de andre på annen måte kan klandres
for det som skjedde. Vurderingen av hva som er uforsvarlig opptreden vil
avhenge av situasjonen og barnets alder og modenhet.
I tilfeller hvor et annet barn som må anses ansvarlig for skaden, er foreldrene
til dette barnet ansvarlige for å dekke inntil kr 5.000,-, jfr. Skadeerstatningsloven
§ 1-2, i tillegg til at barnet også kan holdes ansvarlig.
Spørsmålet om å få erstattet skaden er i slike tilfeller et privatrettslig forhold
mellom de involverte barna og deres foreldre. Blir barna/foreldrene ikke enige
om erstatning, kan saken bringes inn for Konfliktrådet eller for det sivile
rettssystemet. Barnehagen/ skolen vil ikke kunne trekkes inn som part i slike
tvister.
Alle barnehage- og skolebarn i Trondheim Kommune er ulykkesforsikret i
barnehage-/ skoletiden gjennom kommunens forsikringsordning. Men denne
forsikringen dekker kun skader på barnet selv.
Kommunen har ingen forsikringsordning som dekker ødelagte eiendeler.
Dette til orientering.

