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Barn- och utbildningsförvaltningen

1(2)
Ank.dag:
Löpnr:

Anmälan av skada på eller förlust av personlig tillhörighet
(Blanketten lämnas till klasslärare/mentor f.v.b. till rektor)

Ansökan

Elevens namn

Pers.nr.

Adress/postadress

Tfn/mobilnr

Skola/förskola/pedagogisk omsorg

Beskrivning av skada/förlust

Bilagor



Kopia av polisanmälan - vid stöld

Datum

Underskrift vårdnadshavare/myndig elev *)



Kostnad enligt bifogat kvitto – vid nyinköp

Namnförtydligande

*) Har tagit del av de riktlinjer som gäller för ersättningsregler i Simrishamns kommunala skolor (sid 2)

_________________________________________________________________________________________
Yttrande av ansvarig personal

Datum

Underskrift/ansvarig personal

Namnförtydligande

Beslut



Ersättning medges med _________ kronor.

(enligt bif underlag)



Ersättning beviljas ej (se nedan)

Ersättning beviljas ej / anledning till avslag

Datum

AD RESS:
T ELEFON:
E-POST:

Underskrift/ansvarig rektor/förskolechef

272 80 Simrishamn
0414-81 95 00
barnutbildning@simrishamn.se

Namnförtydligande

www.simrishamn.se

Ersättningsregler
Förutsättningar för ersättning av skada på eller förlust av personlig tillhörighet är enligt
vad som följer.
_____________________________________________________________________
•

Skadan ska ha skett genom olyckshändelse utan ägarens eget förvållande.

•

Ansökan görs till rektor eller förskolechef på särskild blankett som kan erhållas
på respektive skolområde eller på Barn & utbildningsförvaltningens hemsida
under ”blanketter”.

•

Ersättning medges för kläder och liknande, som förlorats under
skoltid/vistelsetid.

•

Kläder ska ha förvarats på avsedd plats och det ska vara av största sannolikhet
att en stöld har inträffat. Den sökande ska kunna visa att det med största
sannolikhet är en stöld som begåtts.

•

Vid inträffad stöld ska polisanmälan göras omedelbart (kopia av polisanmälan
bifogas ansökan om ersättning).

•

Ersättning medges med högst 75 % av nyanskaffningskostnaden för en vara av
motsvarande kvalitet. Ersättningen kan dock inte överstiga 1.100 kr.

•

Ersättning beviljas endast om den sökande kan styrka ett nyinköp med kvitto
(kopia av kvitto bifogas ansökan om ersättning)

•

Skador på kläder under t.ex. fysik- kemi- eller slöjdlektioner kan ersättas under
förutsättning att läraren varit försumlig på något sätt, t.ex. inte lämnat tillräcklig
information till eleverna eller om skyddsutrustningen varit felaktig.

•

Ersättning utgår inte för andra personliga ägodelar som inte är avsedda att
stödja eller gagna elevens skolgång eller är en förutsättning för barnets vistelse
i förskola, på fritidshemmet eller i den pedagogiska omsorgen.

