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Innledning
ELEVFORSIKRING
For elever ved videregående skoler i Akershus
Alle elever ved de videregående skolene til Akershus fylkeskommune er omfattet av
følgende forsikringer:

FORSIKRINGSSELKAP

DEKNING

AVTALENR

Protector

Ulykkesforsikring

836269

Gouda

Reiseforsikring

30313524

Yrkesskadeforsikring må dekkes av bedriftene som tilbyr arbeidspraksis.

KONTAKTPERSONER
Navn:

Helge Svendsen

Navn:

Anne Kristin Syvertsen

Stilling:

Megler

Stilling:

Porteføljeforvalter

Firma:

Norwegian Broker

Firma:

Norwegian Broker

Telefon:

46 93 28 62

Telefon:

93 03 53 93

E-post:

helge.svendsen@norwegianbroker.no

E-post:

anne.kristin.syvertsen@norwegianbroker.no

Ulykkesforsikring

Alle elever ved de videregående skolene er omfattet av en ulykkesforsikring som etter
nærmere regler gir en erstatning dersom eleven blir utsatt for en ulykke i forbindelse med
skolegangen.

FORMÅL
Forsikringen skal sikre elevene erstatning dersom de utsettes for en ulykke på skolen eller
aktivitet i skolens regi. Dekningene i denne forsikringen er i henhold til forskrift til
opplæringsloven.

NÅR OG HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gir eleven dekning for ulykkesskader:
a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

innenfor skolens område og naturlige nærområde, under ordinær skoletid
under deltagelse i undervisning, friminutt, lekser, idrettsutøving, ekskursjoner,
reiser, stevner og liknende som foregår under skolens ledelse, herunder Operasjon
dagsverk
på direkte vei til og fra skolen og hjemmet
mens de deltar i enhver aktivitet i regi av kommunen
mens de deltar på arrangement i regi av foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), når
det er FAU som er arrangør, og aktiviteten har en naturlig tilknytning til skolens
virksomhet
Leirskoler, vanlige ekskursjoner, idrettsdager og kulturaktiviteter omfattes.
Utenfor faller 17. mai- arrangementer og leker i tilknytning til dette. Videre
utenlandsturer og foreldrestyrte aktiviteter uten medvirkning fra FAU eller
skolen.
under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av
undervisningen.
Forsikringen gjelder da skader som inntreffer i ordinær arbeidstid og dessuten på
direkte vei mellom hjemmet og arbeidsstedet
for internatelever gjelder forsikringen også under opphold på skole/internat
utenfor ordinær undervisningstid og på direkte reise til og fra skolen i forbindelse
med ferie m.m.

HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
a)
b)
c)

elever ved videregående skoler, folkehøyskoler og elever i skoler for
sosialmedisinske institusjoner.
barn i alderen 1 – 6 år som deltar som ”klienter” i undervisning innen helse- og
sosialfag.
barn i personalbarnehager tilhørende Akershus fylkeskommune
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NÅR ERSTATNING UTBETALES
Erstatning utbetales ved ulykkestilfeller som medfører varig medisinsk invaliditet eller død.

HVA SOM BLIR UTBETALT
Ved ulykke som medfører 100 % medisinsk invaliditet utbetales ménerstatning på 5 G (5
ganger grunnbeløpet i Folketrygden). Ved lavere invaliditetsgrad reduseres erstatningen
forholdsmessig.
Ved dødsfall som skyldes ulykke utbetales 1 G.
Behandlingsutgifter dekkes med inntil kr 50 000,-. Ved behandlingsutgifter trekkes en
egenandel på kr 500,-.

NÅR SKADER SKAL MELDES
Dersom det oppstår et ulykkestilfelle som medfører død eller varig medisinsk invaliditet
skal skaden meldes uten ugrunnet opphold. Det samme gjelder dersom det påløpes
behandlingsutgifter utover kr 500,- og utgiftene ikke dekkes av NAV.

HVORDAN SKADER SKAL MELDES
Melding om skade skal gå via skole som finner mer informasjon om hvilke rutiner som
gjelder for melding av skader på Norwegian Broker som nås via fylkeskommunens intranett.
Folketrygden er en av grunnpilarene i det norske velferdssamfunnet. Folketrygden utbetaler
pensjon til uføre, til etterlatte og til alderspensjonister. Pensjonene i folketrygden
fastsettes og reguleres i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G), ditt inntektsnivå og hvor
mange år du har jobbet.
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Reiseforsikring

Reiseforsikringen skal dekke uønskede hendelser på registrerbare ekskursjoner og
studiereiser

FORMÅL
Formålet med forsikringen er å holde elever økonomisk skadesløse dersom de kommer ut
for uønskede hendelser på reiser knyttet til opplæringen.

NÅR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder alle innberettede ekskursjoner eller studiereiser i hele verden i
skoleregi, dvs. ekskursjoner og studiereiser som kan dokumenteres med for eksempel
reiseregning, kjøregodtgjørelse, utgiftsrefusjon, diett eller lignende.

HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
Forsikringen gjelder for elever i videregående skoler, fagskolestudenter og elever tilknyttet
Erasmus+.

NÅR ERSTATNING UTBETALES
Erstatning utbetales etter nærmere vilkår ved uønskede hendelser på ekskursjoner og
studiereiser.

HVA SOM BLIR UTBETALT
Det utbetales erstatning på inntil følgende summer ved:
•
•
•
•
•
•
•

Tap av reisegods 150 000
Skolens effekter 15 000
Forsinket reisegods ved utreise 10 000
Reisesyke inklusiv hjemtransport Ubegrenset
Reiseansvar 15 000 000
Rettshjelp 100 000
Avbestilling 125 000

MELDE SKADE
Kontakt Gouda Reiseforsikring for å få råd om hvordan du skal forholde deg ved alvorlig
skade, sykdom eller ekstraordinær hjemtransport. Telefonnummer og annen viktig
informasjon finner du på reiseforsikringsbeviset som du får hos skolen før du drar.
Mindre alvorlige hendelser kan meldes via Norwegian Broker når du kommer hjem fra turen.
Melding om mindre alvorlige hendelser skal gå via skole som finner mer informasjon om
hvilke rutiner som gjelder for melding av skader på Norwegian Broker som nås via
fylkeskommunens intranett.
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Yrkesskadeforsikring for
utplasserte elever, lærlinger og
lærekandidater.

Lov om yrkesskadeforsikring gjelder ved personskader påført arbeidstakere hos
arbeidsgivere. Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring til dekning av yrkesskade og
yrkessykdom.
Lov om yrkesskadeforsikring er ufravikelig og plikten til å tegne forsikring kan ikke
overføres til andre.
Elever regnes som arbeidstaker fordi de utfører arbeid i arbeidsgivers tjeneste og skal
derfor omfattes av bedriftens yrkesskadeforsikring.
De aller fleste bedrifter har forsikringer som omfatter alle arbeidstakere i virksomheten
uten angivelse av arbeidstakers navn. Denne forsikringen inkluderer som regel
ekstrahjelper, sommervikarer og liknende. Det skal derfor ikke være nødvendig for
bedriften å tegne egen forsikring for elevene dere tar imot. Bedriften bør imidlertid
informere sitt forsikringsselskap.
For at det ikke skal være tvil om det foreligger forsikring for elevene når de er i
arbeidstrening har Akershus fylkeskommune for sikkerhets skyld tegnet en
yrkesskadeforsikring som vil komme til anvendelse dersom bedriftens ordning likevel ikke
skulle omfatte eleven eller studenten.
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Ord og uttrykk
Medisinsk invaliditet
Med medisinsk invaliditet menes varig skade/lyte av medisinsk art. Denne trenger ikke
påvirke arbeidsevnen til den forsikrede, men livskvaliteten kan være svekket. Dette kan for
eksempel være tap av syn på et øye. Graden av medisinsk invaliditet fastsettes på grunnlag
av Forskrift om menerstatning ved yrkesskade.
Ulykke
Med ulykke menes fysisk skade som påføres en person forårsaket av en plutselig og
uforutsett ytre begivenhet
Folketrygdens grunnbeløp, G
Pensjonene i folketrygden fastsettes og reguleres i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G).
Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget hvert år.
Grunnbeløp
1. mai 2013
1. mai 2014
1. mai 2015
1. mai 2016
1. mai 2017
1. mai 2018

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

85.245
88.370
90.068
92.576
93.634
96.883

Folketrygden
Med forsørger menes arbeidstaker som har ektefelle, registrert partner, samboer eller er
enslig med dokumentert forsørgeransvar for barn under 21 år – jfr. definisjonen av barn
over.

ALLE TALL ER OPPGITT I FOLKETRYGDENSGRUNNBELØP (G) G = 96.883
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