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1. Elever som får ødelagt/stjålet nødvendig utstyr som briller, kontaktlinser, 
høreapparat og lignende, kan etter søknad gis full refusjon for utgifter til 
reparasjon eller kjøp av tilsvarende nytt utstyr. Det forutsettes at 
ødeleggelsen/tyveriet ikke skyldes uaktsom opptreden av eleven. 
 

2. For ødeleggelse/tyveri av andre eiendeler som for eksempel sykler, skøyter, 
ski etc. som elevene er pålagt å ha med til undervisningen, kan det etter 
søknad ytes billighetserstatning. En forutsetning for erstatning er at eiendelene 
har blitt oppbevart på den måten skolen har anvist, eller at det er utvist 
uaktsomhet fra skolens side.  Ødeleggelsen/tyveriet må ha skjedd i skoletiden 
eller på andre arrangement i skolens regi. 
 
De samme betingelser gjelder for klær som blir skadet eller stjålet. 
 

3. Billighetserstatning ytes ikke ved ødeleggelse/tyveri av klær eller eiendeler 
som elevene enkelt kan oppbevare selv.  For eksempel klokker, smykker, 
votter, hansker, hodeplagg etc. 
 

4. For skade på eller tyveri av eiendeler som frivillig tas med til skolen, og som er 
unødvendige for undervisningen, ytes ingen erstatning.  Dette gjelder for 
eksempel penger/verdigjenstander, kostbare klær, mobiltelefoner, MP3-
spillere, iPOD etc. 
 

5. Billighetserstatning begrenses til 75 % av kostnadene til reparasjon eller 
nyanskaffelse. Maksimalt beløp for billighetserstatning er kr. 3.000. 
Nedre grense for erstatning er kr. 200. 
 

6. Søknad om billighetserstatning rettes til rektor for avgjørelse. Med søknaden 
skal det følge kvittering fra reparatør. Dreier det seg om nyanskaffelse, skal 
selger bekrefte at nyanskaffelsen er av samme prisklasse som eiendelen det 
søkes erstatning for. 
 

7. Ved spesielle anledninger kan privateid PC eller videokamera brukes som 
nødvendig utstyr i undervisningen. Ved et slikt tilfelle har vi følgende 
alternative løsninger: 

a. Skolen står for egenandel av forsikring hvis eiendelen blir 
ødelagt/stjålet. 

b. PC eller videokamera ses alltid på som en eiendel som tas med frivillig 
og inkluderes i punkt 4. 

c. PC eller videokamera inkluderes i punkt 5: Billighetserstatning. 
 



8. I punkt 2 beskrives ødeleggelse/tyveri av klær under samme betingelser som 
eiendeler som elevene er pålagt å ha på seg i forhold til undervisningen. 
Her finnes behov for å utvide retningslinjene hvis ødeleggelsen er påført av 
annen elev og dennes foreldre nekter å erstatte skaden. Skolen kan her velge: 

a. Å følge punkt 2 og ta imot søknad om billighetserstatning. 
b. Å delegere problemet til berørte elevers foresatte og la dem finne en 

løsning. 
c. At skolen står for egenandel (se 7a). 

 
Det er ønskelig at skolen i begynnelsen av nytt skoleår på tydelig måte 
kommuniserer til foresatte og elever hva som gjelder i henhold til retningslinjer for 
erstatning av tapte/ødelagte/stjålne eiendeler. 
 


