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Sandefjord, 15. september 2020

Forsikringsordninger i folkehøgskolen 

Nedenfor følger et oppsett vedrørende forsikringsordninger for elever og ansatte til 

orientering og hjelp for skolene.  Det er vanskelig å vurdere de enkelte ordningene fra ulike 

forsikringsselskap opp mot hverandre. Viktig at skolene derfor gjør sine egne vurderinger ut 

fra situasjonen og behovet på den enkelte skole.  

Oversikten er oppdelt i tre hovedgrupper og gjelder for elever, ansatte og skolen. Vi har tatt 

med både pålagte og frivillige ordninger (elevenes egenforsikringer og reiseforsikringer er tatt 

med). Rundskrivet erstatter rundskriv fra juni 2015.  

Oversikten er delt opp i tre hovedgrupper og gjelder for elever, ansatte og skolen. Videre er 

disse delt opp i følgende undergrupper: 

A: For elevene 

1) Yrkesskade. (Folketrygdloven § 13.10).

2) Ulykke. (Ikke lovpålagt, men skolen bør ha).

3) Eiendeler.

4) Verdigjenstander.

5) Reiseforsikring. (Elevene må ha).

B: For ansatte 

1) Yrkesskade gjennom NAV. (Folketrygdloven).

2) Yrkesskadeforsikring. (Lov om yrkesskadeforsikring).

3) Personalulykke fritid

4) Gruppelivsforsikring. (Jfr. tariffavtalen).

C: For skolen 

1) Ansvar for skolen. (Nødvendig ordning for skolen).

2) Bygninger, inventar, avbrudd. (Nødvendig ordning for skolen).

3) Styreansvar. (Skolen bør vurdere).

4) Reiseforsikring for elever

5) Reiseforsikring for ansatte
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A: For elevene 

1) Yrkesskade gjennom NAV

I flg. Folketrygdlovens § 13.10 er elevene dekket ved yrkesskade. Dette gjelder norske 

statsborgere som er medlemmer av Norsk Folketrygd. Utenlandske elever må søke NAV om 

medlemskap for ett år. 

Yrkesskade skal meldes på eget skjema sammen med legeerklæring. Skolen bør ta kopi av 

innsendt dokumentasjon for eventuelt videre oppfølging.  

Det er et vilkår for rett til yrkesskadedekning at yrkesskaden er meldt til NAV innen ett år 

etter at arbeidsulykken skjedde. En yrkessykdom må være meldt innen ett år etter at eleven 

eller skolen ble klar over årsaken til sykdommen. (Se Folketrygdloven § 13.14). 

2) Kollektiv ulykkesforsikring

Privatskolelovens bestemmelser om obligatorisk ulykkesforsikring for skoleelever gjelder 

ikke for folkehøgskoleelever. Likevel anbefaler vi at skolen tegner ulykkesforsikring for 

elevene minimum tilsvarende kravet i Privatskoleloven (5G ved invaliditet og 1G ved 

død), eventuelt høyere forsikringssummer. G er grunnbeløpet i Folketrygden og utgjør kr 

101 351 pr 01.05.2020. 

For elever ved internatskoler gjelder forsikringen hele døgnet i den tiden man er elev ved 

skolen. Forsikringen gjelder likevel ikke i ferie og lignende fravær, hvor elevene ikke er under 

skolens tilsyn. Forsikringen gjelder under reiser til/fra skolen i forbindelse med slikt fravær. 

Ekstremsport er unntatt i vilkårene og må tilleggsforsikres.  

Folkehøgskolerådet ber skolene vurdere å tegne ulykkesforsikring for sine elever. 

3) Elevenes eiendeler

Elevenes eiendeler er ikke skolens ansvar.  Dette vil være dekket under foreldrenes 

hjemforsikring (borteforsikring) så lenge eleven ikke har meldt varig flytting. De som ikke 

har samme adresse i Folkeregisteret som en av foreldrene, må selv tegne egen 

innboforsikring.  

Dette er uavhengig av elevens alder. 

4) Verdigjenstandsforsikring.

Kostbare enkeltgjenstander (kamerautstyr, bunad etc) dekkes ikke fullt ut av ordinær 

innboforsikring. Det anbefales derfor egen verdigjenstandforsikring. 

5) Reiseforsikring for elever – gjelder for reiser inntil 60 dager (45 dager i noen

forsikringsselskaper) 

Reiseforsikring må tegnes av den enkelte elev når de skal på reise, og er i utgangspunktet 

ikke skolens ansvar. Den enkelte skole kan velge om de vil tegne kollektiv reiseforsikring for 

sine elever. 

Det er en fordel å ha ett forsikringsselskap å forholde seg til dersom flere elever blir skadet i 

samme ulykke (for eksempel trafikkulykke i utlandet). 
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B: For ansatte 

1) Yrkesskade gjennom NAV

Som medlem av Norsk Folketrygd er dette dekket i henhold til Folketrygdloven. Kontakt 

NAV ved skade. 

Det er et vilkår for rett til yrkesskadedekning at yrkesskaden er meldt til NAV innen ett år 

etter at arbeidsulykken skjedde. En yrkessykdom må være meldt innen ett år etter at ansatt 

eller skolen ble klar over årsaken til sykdommen. (Se Folketrygdloven § 13.14).  

2) Yrkesskadeforsikring – Lovpålagt (manglende forsikring kan føre til

erstatningsansvar for arbeidsgiver)

Lov om Yrkesskadeforsikring pålegger alle arbeidsgivere å ha yrkesskadeforsikring for sine 

ansatte. Forsikringen omfatter skade /sykdom som er oppstått i arbeid, på arbeidsstedet, i 

arbeidstiden uavhengig av arbeidsgivers skyld. For ansatte er det to mulige erstatningsløp ved 

yrkesskader – fra NAV og fra forsikringsselskap. Det må derfor sendes skademelding til 

begge steder.  

3) Personalulykke fritid

Skolen bør vurdere om en skal ha denne tilleggsforsikringen.  Dette er en forsikring som gir ansatte 

rett til erstatning ved varig medisinsk invaliditet og økonomisk tap som følge av en fritidsulykke. 

Dersom en fritidsulykke forårsaker en ansatts død, ytes dødsfallerstatning til etterlatte. 

4) Gruppelivsforsikring
Ansatte som er omfattet av en tariffavtale skal ha gruppelivsforsikring iht. denne. 

Erstatningen kommer til utbetaling til etterlatte ved den ansattes død. For ansatte som ikke har 

tariffavtale står det arbeidsgiver fritt å tegne gruppelivsforsikring, med mindre det er en del av 

ansettelsesvilkårene at den ansatte skal være omfattet av en Gruppelivsforsikring.  

C: For skolen 

1) Ansvar

Skolen kan pådra seg et rettslig erstatningsansvar i forbindelse med skoledriften. Dette gjelder 

for fysisk skade påført tredjeperson eller ting og økonomisk tap som følge av slike skader. 

Et erstatningskrav kan her bli betydelig, og det anbefales at skolen oppretter en generell 

ansvarsforsikring. Normalt vil en slik forsikring erstatte inntil kr 10 mill. 

Forsikringen bør utvides til å gjelde i hele verden. 

2) Forsikring av bygninger, inventar og avbruddstap.

Det er viktig at skolene fra tid til annen går gjennom sine forsikringer på bygninger og 

inventar. Dette for å sikre at skolen til enhver tid har de riktige forsikringene til riktig pris. 

Noen forsikringsselskap tilbyr spesialforsikring for maskiner/utstyr, eksempelvis heis, fryse- 

og kjøleanlegg, kjøkkenmaskiner, fyr- og ventilasjonsanlegg m.m. 

Skolene bør også vurdere avbruddsforsikring. Det kan få store økonomiske konsekvenser for 

en skole dersom skoledriften må innstille en periode pga. brann/skade. En avbruddsforsikring 

dekker inntektstap eller ekstrautgifter ved å skaffe midlertidige lokaler etter en skade. 
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  3) Styreansvarsforsikring

Skolen bør vurdere å ha forsikring for medlemmene av styret. 

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvar styret kan pådra seg ved uaktsomme 

handlinger eller unnlatelser. Det er viktig å være klar over at hvert enkelt styremedlem kan bli 

rettslig erstatningsansvarlig, og styremedlemmet har et ubegrenset personlig ansvar.  

Styremedlemmet hefter med sin personlige økonomi. 

4) Reiseforsikring for elever – gjelder for reiser inntil 60 dager (antall dager kan variere

mellom forsikringsselskaper) 

Reiseforsikring må tegnes av den enkelte elev når de skal på reise, og er i utgangspunktet 

ikke skolens ansvar. Den enkelte skole kan velge om de i tillegg vil tegne kollektiv 

reiseforsikring for sine elever. Det kan være en fordel å ha ett forsikringsselskap å forholde 

seg til dersom flere elever blir skadet eller skadelidende. Dette vil imidlertid gi dobbelt 

forsikring i de fleste tilfeller (forutsatt at elevene har egen forsikring).  

5) Reiseforsikring for ansatte – gjelder for reiser inntil 60 dager (antall dager kan

variere mellom forsikringsselskaper) 

Skolen bør sørge for at ansatte som reiser med skolen har reiseforsikring som omfatter 

tjenestereiser. Det anbefales en kollektiv reiseforsikring for ansatte/grupper av ansatte som 

reiser med skolen. 

6) Skolens reisekostnader

 Skolen må være klar over at ved privat forsikring for ansatte, så vil ikke skolens reiseutgifter 

være forsikret. Det er den som har utgiftene som må ha forsikringen. Så når skolen betaler 

utgiftene for læreren, må skolen tegne forsikring. Ved kollektiv reiseforsikring for lærerne vil 

dette være dekket av skolens forsikring. 

Med hilsen for Folkehøgskolerådet 

Gunnar Birkeland /s/ Christian Tynning Bjørnø /s/ 

leder  daglig leder 
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