FORSIKRINGSBEVIS FOR BARN I
SKOLER, BARNEHAGER OG
FOSTERBARN MV.
Bergen kommune er opptatt av at barn som er under kommunens ansvar har en
sikker ramme omkring oppholdet. Som en del av dette har kommunen valgt å tegne
en egen forsikring som skal dekke utgifter og lignende som kan oppstå ved et
ulykkestilfelle. Det vil kunne variere hvilket forsikringsselskap kommunen bruker, men
vilkårene vil være de samme om dere ikke får beskjed om noe annet.
HVEM ER DEKKET Forsikringsdekningen omfatter barn i private eller kommunale barnehager,
barneparker, private - eller kommunale grunnskoler, skolefritidsordning og
kulturskole. I tillegg omfattes barn under barnevernets omsorg og i fosterhjem.
Dekningen gjelder også psykisk utviklingshemmede ungdom og voksne (PU) og
voksenopplæring i grunnskolen. Videre dekkes aktiviteter eller tilbud i kommunal regi
eller under kommunalt ansvar. Kommunens forsikringsplikt i henhold til forskrift til
opplæringslova § 8-4 er dekket.
Alle de som er omfattet av forsikringen er dekket når de går på skole, kulturskole, FAU
NÅR GJELDER
arrangementer, skolefritidsordning, barnehage eller barneparken. Aktiviteter og
DEKNINGEN
tilbud på fritiden i regi av skolen eller barnehagen er også dekket. Forsikringen gjelder
også ved direkte reise til og fra barnehage, skole, skolefritidsordning, kulturskole, FAU
arrangement eller institusjon. For barn i fosterhjem/under kommunal omsorg gjelder
forsikringen 24 timer i døgnet, tom 19 år.
a) Død
1G*
(utbetales foresatte)
FORSIKRINGSb) Invaliditet
Inntil 5G
(avhengig av fastsatt
SUMMER
invaliditetsgrad)
c) Behandlingsutgifter
Inntil 0,25G (ut over det som ytes over
folketrygden, f.eks. tannskader)
Egenandel er 0,015G ved
behandlingsutgifter.
*G = Folketrygdens grunnbeløp
Elever i offentlige skoler er også yrkesskadedekket gjennom folketrygdloven kap. 13,
ANNET
§13-10. Yrkesskadedekningen gjelder også under transport, skoleturer, idrettsdager,
skolefritidsordning og lignende, som skjer i skolens regi.
Skade på eiendeler er normalt ikke dekningsberettiget under denne
UNNTAK
forsikringsordningen. Ved yrkesskade vil skade på eiendeler bare kunne bli dekket når
skaden på eiendeler skjer sammen med en personskade.
Små fall og skader som oppstår og som ikke innebærer skade trenger ikke å meldes
PROSEDYRE
inn til forsikringsselskapet. Større ulykkesskader som oppstår i forbindelse med skole,
skolefritidsordningen, barnehage mv., skal skole og barnehage melde inn til
forsikringsselskapet. I tillegg sendes NAV-skjema til folketrygden for skader på barn i
skolen og i skolefritidsordningen. Pr i dag er det KLP forsikring som er vårt
forsikringsselskap, avtalenummer 88885554.
Bergen kommune gjør oppmerksom på at dette forsikringsbeviset er en orientering til
FORBEHOLD
den enkelte familie. Vi garanterer ikke for hvilke vurderinger folketrygden og
forsikringsselskap gjør i den enkelte sak. Vi gjør også oppmerksom på at det er
supplerende og utfyllende regler om dekningen både i folketrygdloven og
forsikringsavtalen.
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