INSTRUKS VED SØKNAD OM ERSTATNING AV TAPTE/ØDELAGTE EIENDELER
TILHØRENDE ELEVER VED GRUNNSKOLEN I BODØ KOMMUNE

1. Foresatte til elever ved grunnskolen i Bodø kommune er i prinsippet selv
ansvarlige for private eiendeler/effekter som elevene tar med seg til skolen.
2. Unntatt herfra er eiendeler som er blitt stjålet/ødelagt når det er oppbevart på en
ulåst plass anvist av skolen, og der eleven ikke kunne føre tilsyn med eiendelen.
3. Eiendeler det kan gis erstatning for må være ting eleven har bruk for i en vanlig
skoledag. Erstatningsplikt gjelder for eksempel ikke smykker, mobiltelefon,
kontanter samt sykler, sparker og annet sportsutstyr. Søknad skal komme fra og
være underskrevet av foresatte.
4. Det gis ingen erstatning dersom eleven selv er skyld i skaden/tapet. Skader som
forvoldes av andre elever, søkes erstattet av denne eleven eller elevens foresatte.
5. Skade på briller erstattes når eleven med rimelighet ikke kunne unngå skaden.
Dersom brillen ikke er i bruk (for eksempel ved svømming) skal den oppbevares
på anvist plass i dertil egnet brilleetui.
6. Ved skade på briller begrenses erstatning til reparasjon i tilfeller der dette er mulig.
7. Det må straks etter tyveri/skade meldes fra til skolen v/ lærer eller rektor.
8. Søknad om erstatning må sendes grunnskolekontoret snarest og senest 14
dager etter tyveri/skade, og vedlagt skal følge skriftlig bekreftelse/redegjørelse fra
skolen. Av søknaden må det gå frem ca anskaffelsesdato samt anskaffelsesbeløp
på tapt/ødelagt gjenstand. Søknaden må påføres kontonummer som eventuell
erstatning kan utbetales til.
9. Tyveri må politianmeldes før kommunen behandler søknad om erstatning. Kopi av
politianmeldelse vedlegges søknad.
10. Innvilget erstatning beløper seg til maksimum eiendommens verdi fratrukket en
rimelig egenandel som dekkes av foresatte.
11. Briller: Erstatningsbeløp for briller kan ikke overskride kr. 1.500 for arbeid og
innfatning, i tillegg kommer utgifter til glass. Av den totale erstatning dekker
foresatte 250 kr i egenandel. For spesialbriller som kommer inn under
Rikstrygdeverkets tilskuddsregler ytes bare refusjon for det beløp som ikke dekkes
av trygdeverket.
12. Innvilget erstatning utbetales etter fremvist kvittering på enten objekt det søkes
erstatning for eller objekt kjøpt for å erstatte dette. Rektor anviser over
erstatningsbeløpet over skolens budsjett. (Art 14710).
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