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Skade på selve kjøretøyet og personskade
Ulykkesskader på barna og de ansatte er dekket gjennom kommunens forsikringsordninger i
hht gjeldende vilkår.
Andre personers eventuelle skader, samt skader på materielle ting må dekkes gjennom den
enkeltes private forsikringer:



Skader på selve kjøretøyet omfattes av den private autoforsikringen.
Ved en eventuell skade vil bileier/ forsikringstager bli belastet for egenandel og bonustap.



Personskader på den ansatte omfattes av personaldekningene i kommunen
(såfremt den ansatte er i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden inkl. direkte reise mellom
hjem og arbeidssted).



Skade på barnet omfattes av ulykkesforsikringen som er tegnet av kommunen,
som omfatter skade på kroppen som er forårsaket av en plutselig ytre fysisk begivenhet
(ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden, og som medfører behandlingsutgifter og/
eller fører til varig medisinsk invaliditet eller dødsfall.

Godkjenning av sjåfør og bil


Barnehagen bør godkjenne aktuelle sjåfør.
Eget skjema kan utarbeides pr. sjåfør med følgende punkt :





Gyldig førerkort/ skikket til å kunne kjøre
Bilen må være i forsvarlig og forskriftsmessig stand (fremlegge f.eks. EU-kontroll)
Gyldig forsikring på kjøretøyet må kunne dokumenteres
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Info til foreldre/ foresatte
Vi anbefaler at barnehagen innhenter bekreftelse fra foreldrene på at barna kan transporteres
på denne måten: Foresatte bør skrive under på en avtale hvor de godkjenner kjøring av
barnet i privat bil.
Minner i tillegg om at det er påbudt å sikre barn i bil:



Barn som er under 135 cm høye, skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er
riktig i forhold til barnets vekt.



Barn mellom 135 cm og 150 cm skal bruke godkjent barnesikringsutstyr dersom slikt
utstyr er tilgjengelig i bilen.





Barn over 36 kilo skal sikres med bilbelte.
Barn under 3 år skal ikke transporteres i biler uten bilbelte.
Barn over 3 år skal ikke transporteres i forsete i biler uten bilbelte.

Gjør oppmerksom på at dersom man stopper på veien for private ærend, så gjelder hverken
personaldekningen for den ansatte, eller ulykkesdekningen for skole-/ barnehagebarnet.
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