Eksempler på hvad man ikke må skrive om
BYOD og når skoler udlåner computere
Juraen ved Bring Your Own Device (BYOD) samt når skoler udleverer devices til elever, er
beskrevet i dokumentet ”Jura ved BYOD og når skoler udlåner computere”, der kan findes på
www.skole-foraeldre-kbh.dk. Pt. ligger det under ”Lovstof, vejledninger og skabeloner”.
I nærværende dokument gives eksempler på, hvad det ikke er lovligt at skrive eller sige.
Eksemplerne er fra skolers materiale til forældre og elever.
Den nyeste version af dette dokument kan findes samme sted som det ovennævnte juridiske
dokument.
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Generelt

Sådan må man ikke skrive

I stedet for kan man f.eks. skrive

Eleverne skal selv, så vidt det er muligt,
medbringe en bærbar computer

Eleverne har mulighed for at medbringe
egen computer. De elever, der ikke ønsker at
medbringe egen computer, vil få en
computer stillet til rådighed af skolen.

I spørgeskema til elever/forældre:
______ (sæt kryds). Har selv mulighed for
at medbringe en bærbar computer.

______ (sæt kryds) Ønsker selv at
medbringe en bærbar computer.

_______ (sæt kryds). Har ikke mulighed for
selv at medbringe en computer, og vil derfor
gerne låne en af skolens computere.

_______ (sæt kryds). Ønsker ikke selv at
medbringe en bærbar computer, og vil derfor
gerne låne en af skolens computere.

BYOD

Det er familiens egen forsikring, der dækker
egen medbragte computer.

Skader på egen medbragt computer kan
måske dækkes via familiens forsikring
afhængigt af den enkelte families
forsikringsvilkår.

Udlånt computer

Elevens forældre hæfter for skader, som
eleven forårsager.

Når skolen udlåner computere, tablets og
andet it-udstyr til eleverne, er eleven
ansvarlig for det lånte udstyr i lighed med
andre undervisningsmaterialer, som skolen
stiller til rådighed. Eleven skal således passe
godt på udstyret, idet eleven kan blive gjort
erstatningsansvarlig, hvis skolens udstyr
beskadiges eller mistes. Eleven er ikke
erstatningsansvarlig for hændelige skader,
men forældrene/eleven kan risikere et
erstatningsansvar, hvis udstyret bliver
beskadiget med vilje, eller hvis eleven har
handlet uansvarligt. Det vil i hvert enkelt
tilfælde være en konkret vurdering, der
afgør, om der er erstatningsansvar.

Forsikringsforhold
Forsikringsforholdene er grundigt behandlet i dokumentet ”Forsikringsforhold for BYOD og
når skoler udlåner computere”, der ligger på www.skole-foraeldre-kbh.dk. Pt. ligger det under
”Lovstof, vejledninger og skabeloner”. I dokumentet konkluderes, at hvis en skole vil
opsummere forsikringsforholdene i nogle få sætninger kan det være:
•
•

Når skolen udlåner et device til en elev, så dækker familiens forsikring normalt ikke.
Når eleven har sit eget device med og familien har en indboforsikring, så gælder: De fleste
eller alle indboforsikringer dækker, hvis devicet bliver stjålet – bortset eventuelt ved grov
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uagtsomhed. Ved uheld dækker familiens indboforsikring typisk kun, hvis familien har tegnet
en relevant tilvalgsdækning.
Man kan skrive meget mere detaljeret om forsikringsforholdene og der kan dokumentet være en
hjælp. Men hvis man vil skrive kortfattet om det, så er det ekstra vigtigt at teksten har den rette
balance i forhold til de faktiske forsikringsforhold. Det har teksten i de to pinde.

