Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna
Barn och ungdom

Rutiner vid skadegörelse
–
För en bättre skolmiljö

Barn och ungdom informerar om regler vid skadegörelse i
förskoleklass och grundskola i Arvidsjaurs kommun.

Rutiner vid skadegörelse – för en bättre skolmiljö
Då och då inträffar olika typer av skadegörelse i skolan, fönster och lampor
krossas, ytterdörrar klottras ner, m.m.

Vem ska betala dessa kostnader och hur ska det gå till?
Skadeståndslagen är den lag som reglerar krav på ersättning vid olika skador.
För att bli skadeståndskyldig krävs det ett vållande – att man har haft för
avsikt att skada något/någon. Då kan skolan eller den som blivit skadad kräva
ersättning.

Skadeståndsansvar – Hemförsäkring
Enligt lagen har även barn skadeståndsansvar som inte är kopplat till
föräldrarna.
För barn från 4-5 år och uppåt ökar ansvaret gradvis för att vid 18 år nå full
omfattning. Skadeståndets storlek bedöms i varje enskilt fall med hänsyn till
ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, eventuell ansvarsförsäkring och
andra ekonomiska förhållanden.
Det är viktigt att du som förälder har en hemförsäkring där ansvarsförsäkring
ingår om barnet/eleven orsakar skada i förskolan/skolan.

Ersättning
Om ett barn/elev i skolan haft sönder något genom oaktsamhet, vårdslöshet
eller med avsikt ska barnet/eleven ersätta skadan. Antingen genom betalning
med reda pengar eller genom arbete. Arbetet kan handla om att t.ex. skura
rent efter sig vid klotter/skadegörelse. Arbetet ses som social fostran. En
vuxen kommer att leda arbetet som sker efter skoldagens slut eller under lov.
Om ett barn/elev är vållande till en skada i skolan tas kontakt med föräldrarna.
Tillsammans med barnet/eleven, föräldrarna och representant för skolan
träffar vi en överenskommelse om hur skadan ska ersättas.

Vatten
Sak- och personskador som orsakas av elevers lek med vatten ersätts av den
vållande.

Polisanmälan
Allvarlig skadegörelse polisanmäls.

Förlust av egendom
Förskolan/skolan ansvarar inte för privata ägodelar som förvaras
i förskolans/skolans lokaler som exempelvis mp3-spelare, musikinstrument,
smycken, pengar, glasögon, mobiltelefoner, sportutrustningar, kläder m.m.

