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Før dit barn kan låne en computer  
 
Ved udlevering af computer beder vi dig læse udlånsbetingelserne på de følgende sider grundigt, 
før du skriver under.   
 

Udfyld udlånsdokumentet  
Dit barn kan ikke låne en computer med hjem, før du har udfyldt og underskrevet 
udlånsdokumentet. 
 
Forsikringer og ansvar 
Nedenstående afsnit beskriver forsikringsforhold og ansvarsforhold:  
 
Kommunens forsikring dækker, at computer eller strømkabel forsvinder ved følgende hændelser 
 

• Indbrud i hjemmet (Tegn på opbrud af vinduer, døre, porte mv.) 

• Indbrud på skolen (Tegn på opbrud af vinduer, døre, porte mv.) 

• Ran (Åbenlyst tyveri, som bemærkes af den bestjålne, som dermed gør anskrig) 

• Røveri (Genstanden aftvinges ved vold eller trussel om vold) 
  
Du har som forælder pligt til at dokumentere hændelsesforløbet til skolen, og herefter sørger 
skolen for, at kommunes forsikring dækker.  
 
Kommunes forsikringen dækker ikke  
Forsikringen dækker ikke ved bortkomst. Bortkomst er, hvor computer eller strømkabel er 
forsvundet, og der ikke kan gøres rede for, hvad der præcist er sket, og der ikke foreligger bevis for 
en hændelse.   
 
Kommunens forsikring dækker, at computeren bliver skadet ved udefrakommende hændelser 
Ved skader på computer eller strømkabel skal forældrene udfylde og underskrive en 
hændelsesbeskrivelse, som kan bruges til at afdække ansvarsforholdene. I sager uden for 
forsikringens område hæfter kommunen som udgangspunkt for computer eller strømkabel, med 
mindre eleven har handlet ansvarspådragende og dermed er erstatningspligtig. Har dit barn 
ødelagt udstyret med vilje eller udvist grov uagtsomhed, er dit barn og dermed du 
erstatningspligtig.  
 
Normalt bliver de skader, som skoleelever laver, overgivet til forældrenes indbo-ansvarsforsikring, 
der også dækker børnenes ansvar. Vær opmærksom på, at ikke alle private ansvarsforsikringer 
dækker skader på udstyr, som skoler har udleveret.  
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Nedenstående tre eksempler forklarer ansvarsforholdene. 
 

Eksempel 1: 

Kaster en elev sin computer gennem luften i klasselokalet, så den går i stykker, vil eleven 

selvsagt blive erstatningsansvarlig. Opbevarer samme elev sin computer korrekt i skolen, men 

en anden elev tager den og kaster den som før angivet, vil eleven (låntageren) ikke ifalde 

samme ansvar. Her påhviler undergangen af computeren kommunen, der derimod kan gøre 

et erstatningsansvar gældende mod eleven, der rent faktisk kastede computeren. 

 

Eksempel 2: 

En elev cykler i sin fritid med sin computer i tasken, og falder ved et uheld på cyklen. 

Computeren går i stykker. Eleven har ikke kørt uansvarligt på cyklen, og har i øvrigt ikke 

begået fejl eller forsømmelse i sin omgang med computeren. Kommunen hæfter og kan 

ikke gøre erstatningsansvar gældende mod eleven. 

 

Eksempel 3: 

En elev kommer i skole og kan ikke redegøre for, hvor computeren er. Eleven (låntageren) 

skal behandle det lånte med passende omsorg, og skal normalt kunne aflevere det lånte 

tilbage i væsentlig samme stand. Eleven vil efter alt at dømme være erstatningsansvarlig, 

medmindre en hændelig undergang kan dokumenteres (eller efter skolens vurdering er 

sandsynlig). 

 
 
Udlevering og anvendelse af computer i undervisningsøjemed er i erstatningsmæssigt henseende 
omfattet af de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontrakt – dvs. de samme 
erstatningsretlige regler, som gælder for brug af øvrigt undervisningsmateriale (bøger og lign.).  
 
For elevens/forældrenes ansvar henvises herudover til Justitsministeriets pjece om børns 
erstatningsansvar. Scan koden eller klik på linket for at læse pjecen:  
 
 

 
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20bo
ern.pdf 
 
Udstyret kan på forlangende og uden nærmere angivet grundlag kræves afleveret tilbage til skolen 
inden for en frist af 2 uger.  

http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20boern.pdf
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20boern.pdf
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Regler  
Nogle af de vigtige regler, der gælder alle (jeres egen skole eller klasse kan godt have/lave flere 
regler): 
 

1. Computeren er kommunens ejendom. Eleverne låner computeren af Gladsaxe Kommune. 
 

2. Computeren må ikke udlejes eller overdrages til andre end eleven. Desuden må der ikke 
foretages tekniske indgreb på computeren, og den må ikke skilles ad. 

 
3. Det er forbudt at hacke eller på anden måde forsøge at modificere computerens 

styresystem. 
 

4. Det er elevens ansvar, at computeren er opladt og klar til brug, når skoledagen starter. 
 

5. Ved låneaftalen forpligter eleven sig til på forlangende at slette privat indhold, som 
grundet manglede lagringsplads eller andre forhold hindrer brugen af computeren til 
undervisningsformål. 

 
6. Eleven må ikke downloade eller opbevare ulovligt copyrightbeskyttet materiale på 

computeren som film, musik, mv. 
 

7. Eleven skal altid acceptere eventuelle sikkerhedsopdateringer til programmer og 
styresystem for at holde computeren opdateret til brug i undervisningen. 

 
8. Ved fejl eller skade på computeren er eleven forpligtet til at melde dette til skolen inden 

for 14 dage. Af forsikringsmæssige årsager er det vigtigt, at computeren indleveres hurtigst 
muligt og at hændelsesforløbet beskrives. 

 
9. Det er de voksne på skolen, der bestemmer, hvornår computeren skal bruges på skolen. 

 
10. Computeren udleveres med en strømforsyning. Hvis denne går i stykker eller forsvinder, 

skal der anskaffes en ny, se afsnit om forsikring.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Underskrift 
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Denne side skal udfyldes og afleveres på skolen, før computeren udleveres. 
 
 
 
 
Elevens navn   

 
 
 
Elevens klasse   

 
 
 
Jeg har læst betingelserne og accepterer udlånsaftalen for skole-computer i Gladsaxe Kommune. 
 
 
Dato  

 
 
 
Forælderens navn  

 
 
 
Forælderens underskrift   

 


