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Skada/stöld av lärplatta

Elevens uppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Skola

Klass

Datum för skadan/stölden

Beteckning på stöldmärkning (iCloudkonto)

Lärplattans serienummer

Beskriv skadan

Beskriv vad som hände när lärplattan blev skadad/stulen

Vittne till skadan/stölden (om det finns någon)
Förnamn

Efternamn

Skola

Telefon

Klass

Härmed intygar jag att lämnade uppgifter är riktiga.
Elevens underskrift
Datum

Namnteckning

Vårdnadshavarens underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Blanketten lämnas till klassläraren snarast efter skadan/stölden.
Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för att de personuppgifter du lämnar behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen
(PuL). Hit kan du vända dig om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. bun@karlskoga.se eller vx 0586-610 00

2017-03-19
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Skada/stöld av lärplatta

Bedömning av rektor eller annan ansvarig person utsedd av rektor
Samlad bedömning utifrån elev, vårdnadshavare eller vittne

Bedömning av hur skada uppkommit
Olyckshändelse.
Inget ersättningskrav riktas mot vårdnadshavare
Oaktsamhet/uppsåt.
Ersättningskrav riktas mot vårdnadshavare
Rektors/annan utsedd persons underskrift
Datum

Skola

Namnteckning

Namnförtydligande

Ersättningskrav enligt Skadeståndslagen 2 kap 1 §
Ibland händer det att elever uppsåtligt eller oaktsamt vållar skada på skolans material. Enligt skadeståndslagen ska
den som vållar person- eller sakskada ersätta skadan. Utgångspunkten är att den som lidit skada ska ha full
ersättning för sin skada.

Detta ersättningskrav till vårdnadshavare gäller skada på lärplatta
Vårdnadshavares och elevs uppgifter
Vårdnadshavares namn

Vårdnadshavares namn

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Elevens förnamn

Elevens efternamn

Vad som ska ersättas

Skola och klass

Skadeståndsbelopp som faktureras

Rektors/annan utsedd persons underskrift
Datum

Skola

Namnteckning

Namnförtydligande

Lonnhyttan/Granbergsdals friskola skickar faktura till vårdnadshavare på hela skadeståndsbeloppet.
Vid utebliven betalning kan friskolan väcka talan i domstol eller hos kronofogdemyndigheten genom
ansökan om betalningsföreläggande.

Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för att de personuppgifter du lämnar behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen
(PuL). Hit kan du vända dig om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. bun@karlskoga.se eller vx 0586-610 00

2017-03-19

