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Principper vedr. ødelagt materiale, udstyr og inventar tilhørende Vestervang 

skole. 

 

Formål: 

- at øge elevernes ansvarsbevidsthed og forståelse for, at tingene skal be-

handles ordentligt 

- at mindske skolens udgifter til erstatning for skader på bygninger, ødelagt 

materiale, udstyr og inventar 

 

Handling: 

 

Principperne omfatter alle biblioteksbøger, undervisningsmaterialer og udstyr, der 

lånes ud til elever og enten er ødelagt ved aflevering eller ikke bliver afleveret.  

Principperne omfatter ligeledes bygninger, andre materialer og inventar, som for-

sætlig eller uforsætlig ødelægges ved hærværk, forkert brug eller uhensigtsmæssig 

opførsel.  

 

Bogligt materiale: 

Nyere bortkomne eller beskadigede materialer erstattes med 100 % af indkøbspri-

sen minus moms. 

Materiale, der ved udlån var slidt, men som fortsat havde anvendelsesværdi, er-

stattes med 50 % af indkøbsprisen minus moms. 

 

Bibliotekarerne foretager den aktuelle vurdering, regningen sendes til eleven. 

 

Inventar, av-udstyr og andre materialer: 

Det bortkomne eller beskadigede materiale erstattes med 100 % af indkøbsprisen 

minus moms. 

Materiale, der er slidt, men som fortsat har anvendelsesværdi, erstattes med 50 % 

af indkøbsprisen minus moms. 

 

Den eller de involverede lærere og ledelsen foretager den aktuelle vurdering, reg-

ningen sendes til eleven. 

  

Bygninger: 

Ved skade og hærværk på bygninger, hvor ansvaret for skader kan placeres på en 

eller flere elever, udgør erstatningen prisen for materialer og arbejdsløn for udbed-

ring af skaden. 

 

Ved hærværk inddrages politiets SSP-medarbejder. Hærværket anmeldes til politi-

et, men anmeldelsen kan trækkes tilbage, hvis skaden er udbedret og betalt. 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet 

 

den 26. juni 2008 

 

______________        

Thomas Bæk        Poul Harald Christensen 

 Formand    Skoleleder  

   Dato: 

 


