
 

Ulykkesforsikring for skole og fritidselevene 
 
Skolen har forsikret alle elever i henhold til gjeldende lovverk. I tillegg til folketrygden har skolen 
forsikring i IF, som tilfredsstiller følgende krav: Forskrift til privatskoleloven kap 7A, Forskrift til 
opplæringsloven kap 8 og Udir-7-2008 rundskriv. 

Den obligatoriske forsikringen gir eleven dekning for ulykkesskade som har skjedd:  

 På opplæringsstedet i opplæringstiden  
 På vei mellom hjem og opplæringssted  
 Under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som er et ledd i opplæringen, og på 

vei mellom hjem og arbeidsplass  
 Under transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler og liknende som skolen er ansvarlig for  
 Under Operasjon Dagsverk og andre liknende elevaktiviteter, og  

mellom hjemmet og det stedet hvor aktiviteten skal skje 

Utgangspunktet er at forsikringen dekker alle aktiviteter som skolen er ansvarlig for. Det 
inkluderer i utgangspunktet ethvert arrangement, også sosiale sammenkomster, som er i skolens 
regi.  I tillegg omfattes opplæring som skolen gir i hjemmet når eleven på grunn av sykdom får sin 
opplæring der. Skolens ansvar avgrenses mot sammenkomster der verken skole  
eller skoleeier har tatt initiativ eller på annen måte utøver noe form for deltakelse.  
 
Forsikringen dekker også eleven på utenlandsopphold i EU i regi av skolen, men foresatte må 
tegne egen reiseforsikring på eleven, for å kunne dekke akutt sykdom og evt. Hjemtransport. 
Skolen stiller også krav om dette. 

 
Rutiner ved skader 
Hvis en elev skader seg, slik at det medfører lege eller tannlegebesøk, skal det skrives en 
skademelding på dette. Det er ansvarlig lærer som skal melde dette til skolekontoret, slik at 
uhellet blir registrert hos NAV gjennom en skademelding. Dersom dere oppdager at en skade ikke 
er blitt rapportert til kontoret, vennligst ta kontakt med skolekontoret. Utgifter i forbindelse med 
legebesøk kan refunderes fra NAV. 
 
Er skaden mer omfattende, er alle elever forsikret gjennom IF. Denne forsikringen dekker 
ulykkesskade (dvs. skade på kroppen forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre fysisk 
begivenhet).  Forsikringen dekker: varig medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter (som ikke 
dekkes av NAV) og dødsfall.  
 


