
    

   BALLERUP KOMMUNE  

     

  
Rådhuset  

Hold-an Vej 7  
2750 Ballerup  

Tlf: 4477 2000 
www.ballerup.dk  

  
Dato: 26. august 2021  

  

E-mail: skovlundeskole@balk.dk  
Kontakt: Per Udesen  

  

Kære Forældre  

  

I det følgende vil vi redegøre for, hvordan vi håndterer sager med materialer, inventar, 

lærebøger, chromebooks, I-pads og lignende, som skolen stiller til rådighed for eleverne både 

til at løse opgaver på skolen og hjemme.  

  

Vi laver denne redegørelse, fordi vi i nogle tilfælde sender en regning til jer som forældre, fordi 

skolens udstyr er blevet ødelagt grundet uhensigtsmæssig håndtering, og i nogle tilfælde er 

udstyret bortkommet.  

  

De fleste sager, vi har som skole om erstatning, handler om ødelagte chromebooks og I-pads. 

Prisen på en chromebook er ca. 2300 kr.  

  

For Skovlunde Skole gælder, at vi er selvforsikrende – det betyder, at vi (skolen) skal dække 

ødelagt inventar/udstyr af eget budget med mindre, at det konstateres, at udstyret er ødelagt 

grundet uhensigtsmæssig håndtering, og at vi derfor kan bede jer evt. via jeres forsikring om, at I 

skal dække udgiften.  

 

Når vi får en henvendelse om ødelagt udstyr – f.eks. en I-pad eller en chromebook, så vil vi 

altid forsøge at få en beskrivelse af hændelsesforløbet fra de involverede parter, så vi(skolen) 

kan vurdere, om skaden/ødelæggelsen skyldes uhensigtsmæssig håndtering af udstyret.  

Eksempler på dette kan være,   

- neglelaksfjerner på tastaturet og i udstyret,  

- vand, kakao, sodavand etc. ind i I-pad, chromebook,  

- clips i de forskellige stikindgange,  

- ødelagte skærme grundet kast med device, skoletaske med device i, slag på skærmen etc.  

- bortkomne devices,  

- taster som er pillet af, ødelagte ikke reparerbare 

- listen kan fortsættes.  

  

Vi sætter skøn over regel, det betyder, at vor IT-ansvarlige altid forsøger at få en beskrivelse 

af hændelsesforløbet, som har ført til ødelæggelsen, inden vi træffer en afgørelse om evt. 

erstatning.  

  

Vort retsgrundlag er den vedhæftede vejledning fra Justitsministeriet omkring 

erstatningsansvar.   

Vejledningen pålægger forældre et generelt erstatningsansvar over for skolens udstyr.  

  

  
  



Dertil kommer, at forældre underskriver en seddel for modtagelsen af et device, når man indskriver 

sit barn på skolen, og samtidig modtager de en skrivelse om håndtering, hvori det fremgår, at der er 

forbundet erstatningsansvar ved uhensigtsmæssig håndtering.  

  

 

  

  

med venlig hilsen  

  

  

Per Udesen distriktsskoleleder  

Skovlunde Skole   

Ejbyvej 47  

2740 Skovlunde  
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