Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole
Tordenskjoldsgade 19, 9900 Frederikshavn
Tlf. 9845 9272

Forældre/værge-tilladelse
Frederikshavn Kommune har ingen kollektiv ulykkesforsikring for børn/unge i Ungdomsskolen. Det er således ikke
muligt at opnå skadeerstatning fra en kollektiv ulykkesforsikring til f.eks. tandskader og brilleskader, opstået som følge
af uheld i skolen, hvad enten det sker i forbindelse med almindelig skolegang, på ekskursioner eller anden aktivitet som
udøves i Ungdomsskoleregi.
Det er særdeles vigtigt, at I som forældre/værge er klar over dette og beslutter, hvorvidt man vil selvforsikre eller tegne
en børneulykkesforsikring, idet der i forbindelse med uheld og ulykker i skolen sjældent vil være personer, som kan gøres
ansvarlige og dermed erstatningspligtige.
Erstatningsansvar
Hvis en ung mister nogle ejendele (penge, mobil, tøj, cykel m.v.), prøver Ungdomsskolen at hjælpe med at finde det
bortkomne, men har ingen pligt til og ingen mulighed for at erstatte det forsvundne.
Hvis en ung med vilje eller ved grov uagtsomhed beskadiger Ungdomsskolens inventar eller materiel, er den unge
erstatningspligtig (evt. dækker forældrenes ansvarsforsikring).
Jeg tilkendegiver hermed, at jeg er bekendte med reglerne angående forsikringsforhold og erstatningsansvar i forbindelse
med mit barns/ungs Ungdomsskolegang og jeg giver samtidig tilladelse til (sæt kryds) at mit barn/ung deltager i følgende
aktiviteter sammen med Ungdomsskolen:
Er bekendte med reglerne angående forsikringsforhold og erstatningsansvar
Må køre med i privatbil
Må køre med i Ungdomsskolens bus
Gå byærinder / færdes på egen hånd
Deltage i oplevelsesaktiviteter
F.eks. svømmehal, fisketur, klatring, skøjtning, ridning og lign
Deltage i vandaktiviteter
Vandaktiviteter kan være: kano, kajak, sit on top kajak, stand-up-paddle, banan-sejlads, vandski, svømning,
ro/sejl/speedbådssejllads.
Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole laver vandaktiviteter efter de retningslinjer Søfartsstyrelsen foreskriver.
Hvis deltageren ikke kan svømme 200 meter, skal der benyttes redningsvest, hvor andre evt. bruger svømmevest.
Kan deltageren svømme 200 meter ? :
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Fotografering - billeder/video offentliggøres på interne platforme
(f.eks. holdets Facebookgruppe)
Fotografering - billeder/video offentliggøres på eksterne platforme
(f.eks. Ungdomsskolens Facebookgruppe – artikler i aviser og andre medier)
Deltage i lejrture/overnatning
Kun vedr. projekt ”Efter kl. 14”:
Halvårlig statusudtalelse til skolen – evt. familieafdelingen
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Forældre/værge-tilladelsen opbevares af underviseren eller sendes til Ungdomsskolen

