Notat vedr. forsikringsforhold for elever, praktikanter m.m..

Valby, den 23. juli 2008

Arbejdsskadeforsikring :
Udgangspunkt for arbejdsskadeforsikring er følgende.
Del af Lov om arbejdsskade § 1.
Formålet med loven er at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved
arbejdsskade.
Del af Lov om arbejdsskade § 2.
Personer der ansættes til at udføre arbejde her i landet for en arbejdsgiver, er berettiget efter denne
lov. Arbejdet kan være lønnet eller ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller forbigående.
Loven bygger på territorialprincippet, hvilket betyder at den omfatter alle personer der arbejder her i
landet, uanset disses statsborgerforhold.
Skole- eller uddannelsessøgende står normal ikke i tjenesteforhold til den skole eller
uddannelsesinstitution hvor de modtager deres uddannelse og undervisning. Der er derfor udarbejdet
bekendtgørelse nr. 937 af 26. november 2003 om arbejdsskadeforsikring af uddannelsessøgende.
§ 1. Lov om arbejdsskadeforsikring gælder bl.a. for følgende grupper af uddannelsessøgende, der
opholder sig på et uddannelsessted eller på en arbejdsplads som led i et uddannelses- eller
praktikforløb m.v. når skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold.
1. Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser under ophold på uddannelsesinstitutionen, når
deltageren ikke har en arbejdsgiver.
2. Elever på erhvervsgymnisiale uddannelser.
3. Elever i erhvervsuddannelser under skolepraktik eller skoleophold som ikke er omfattet af en
uddannelsesaftale.
Alt dette betyder følgende :
1.
2.
3.
4.

Udenlandske studerende skal være omfattet praktikstedets arbejdsskadeforsikring.
Elever med uddannelsesaftale skal være omfattet af virksomhedens arbejdsskadeforsikring
Skolepraktikelever i delaftale skal være omfattet af virksomhedens arbejdsskadeforsikring.
Skolepraktikelever på skole eller i virksomhedsforlagt undervisning er omfattet af statens
arbejdsskadeforsikring (ikke virksomheden), dog er staten selvforsikre.
5. Praktikelever fra folkeskolens 8-10 klasse der er udsendt i arbejdspraktik er omfattet af
statens arbejdsskadeforsikring.

For praktikanter fra andre uddannelsesinstitutioner end ovennævnte bør virksomheden, på forhånd
undersøge om det er virksomheden eller staten der har forsikringspligten for den pågældende
praktikant.

Erhvervsansvarsforsikring (ikke lovpligtig forsikring):
Den (her virksomheden) der har ledelses- og instruktionspligten er normalt erstatningsansvarlig for
skader på personer eller ting forvoldt af de ansatte (her menes ansatte i bred forstand), samt
erstatningsansvarlig for skade på den ansatte, hvis skaden skyldes svigt fra ledelse, herunder
manglende sikkerhed eller instruktion.
Praktikelever fra folkeskolens 8-10 klasse er normalt omfattet af statens ansvarsforsikring. (Forholdet
bør undersøges fra gang til gang hos den pågældende skole)
Dette betyder at alle øvrige elever eller praktikanter bør være omfattet af virksomhedens
erhvervsansvarsforsikring.

Med venlig hilsen
Byggeriets forsikringsservice a/s
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