
Retningslinjer for kørsel med elever i private biler i arbejdstiden 

 

I Slagelse Kommune kan befordring af elever i private biler finde sted, når virksomhedens 

leder er indforstået med kørslen.  

 

Befordringen kan komme på tale, når offentlige befordringsmidler ikke med rimelighed kan 

benyttes.  

 

For kørslen gælder:  

 

Ansvar overfor 3. person  

 Forældrene skal ved deres underskrift have givet tilladelse  

 Eleverne skal under kørslen være fastspændt med sikkerhedssele  

 Køretøjet skal være i forsvarlig stand  

 Føreren af køretøjet skal være en voksen, ansvarlig person med gyldigt førerbevis  

 

Skader på køretøjet  

 Læreren skal fra køretøjets kaskoforsikring have bekræftelse på, at køretøjet må 

anvendes i arbejdsøjemed (Nogle selskaber betragter ikke kørsel med elever på anden 

måde end privatkørsel og andre selskaber indsætter klausuler såfremt 

forsikringstageren anvender køretøjet i arbejdsøjemed) 

 Læreren hæfter ved skader for selvrisici og bonustab – der udbetales 

befordringsgodtgørelse for transporten.  

 

Uheld med personskade til følge  

Ved uheld, hvor både lærer og skoleelever kommer til skade, vil der være forsikringsdækning 

således:  

 

Personskade – elever: 

Køretøjets motoransvarsforsikring skal dække eventuelle skader på eleverne – både ting- og 

personskader. Køretøjets kaskoforsikring dækker eventuelle skader på selve køretøjet.  

I færdselsloven står der: „Den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, skal erstatte 

skader, som køretøjet volder ved færdselsuheld, - -” 

Det betyder, at ejeren eller brugeren af bilen altid er erstatningspligtig for et uheld, og at 

passagerer – herunder elever, der kommer til skade – altid vil få erstatning fra bilens 

lovpligtige ansvarsforsikring.  

Køretøjets kaskoforsikring dækker eventuelle skader på selve køretøjet.  

 

Personskade – læreren: 

Personskader på læreren skal anmeldes til arbejdsskadeforsikringen, idet læreren udfører sit 

arbejde og derfor vil være sikret i kraft af lov om arbejdsskadesikring.  

 

Motoransvarsforsikringen dækker ikke skader på føreren af motorkøretøjet, hvilket betyder, at 

eventuelle godtgørelser som arbejdsskadeforsikringen ikke dækker, ikke er omfattet 

forsikringsdækning. Eksempelvis vil svie- og smertegodtgørelse være undtaget 

forsikringsdækning.  

 

Generelt  

Der er således ikke nogen forsikringsmæssig hindring for, at lærere kører med elever i private 

biler – blot man overholder ganske få retningslinjer og gør lærerne opmærksomme på 

eventuelle selvrisici og bonustab betaler de selv – de modtager befordringsgodtgørelse for 

kørslen.  

 


