
 

 

Forsikringer (bilag til VHGs studie- og ordensregler) 

 

Forsikringsregler på Vesthimmerlands Gymnasium og HF 

Statens selvejende institutioner er omfattet af reglerne om Statens Selvforsikring. Det betyder at 

gymnasier som hovedregel ikke må tegne en forsikringsordning, der dækker elever, som kommer til 

skade på gymnasiet, eller som får beskadiget/stjålet effekter fra f.eks. omklædningsrum eller 

klasselokaler. Elever er derfor ikke omfattet af gymnasiets arbejdsskadesdækning, ligesom gymnasiet 

ikke har hjemmel til at tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der også dækker elever. 

Elever på gymnasiet skal selv sørge for privattegnede forsikringer. 

 

Forsikring i forbindelse med udenlandsrejser 

I forbindelse med udlandsrejser opfordrer vi elever til at være opmærksomme på at få tegnet en 

rejsesygeforsikring eller en forsikring der dækker hjemtransport – uanset hvortil der rejses. Desuden 

skal elever medbringe det blå EU-sygesikringskort ved rejser i EU, Schweiz og EØS-lande. 

Elever på gymnasiet skal selv sørge for privattegnede rejseforsikringer. 

 

Forsikringer af elever, der er ansat på gymnasiet 

Elever, der er ansat på gymnasiet, vil være omfattet af arbejdsskadedækningen, hvis de kommer til 

skade, mens de udfører deres arbejde. Elever, der udfører ulønnet arbejde på gymnasiet, kan også i 

visse tilfælde være dækket af arbejdsskadeforsikringen, hvis gymnasiets har handlet 

ansvarspådragende, og eleven er kommet til skade på grund af manglende tilsyn, instruktion, samt 

fejl ved bygning, maskiner og lignende. Gymnasiet vil således være erstatningsansvarligt efter de 

almindelige erstatningsregler, og erstatning vil så kunne betales i henhold til reglerne i Statens 

Selvforsikring. 

 

Forsikring i forbindelse med andre arrangementer i skoleregi 

Det regnes som undervisningstid, når gymnasiets elever deltager i f.eks. idrætsturneringer, 

studieture eller besøg på museer, og derfor gælder ovenstående regler. Vær endvidere opmærksom 

på, at kørsel til arrangementer uden for gymnasiet sker på eget ansvar, hvis eget eller lånt køretøj 

benyttes. 
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