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I en dom fra Vestre Landsret blev en efterskole pålagt at betale erstatning i 
forbindelse med, at to lærere på en weekendtur havde forsømt at instruere 
eleverne i brugen af et trangiasæt, hvilket medførte, at en elev pådrog sig 
alvorlige brandskader. Dommen er udtryk for det hæftelsesansvar, som en skole 
kan ifalde som følge af lærernes manglende instruktion og tilsyn med eleverne.

LÆRERE HAVDE IKKE GIVET 
TILSTRÆKKELIG INSTRUKTION TIL 
ELEVER
En efterskole afholdt en weekendtur for 
eleverne på skolen. De to lærere, der 
deltog på weekendturen, udleverede et 
trangiasæt (stormkøkken) til eleverne, 
der skulle anvendes til at tilberede 
aftensmaden. Lærerne gav eleverne en 
generel instruktion i brugen af trangiaen. 

To elever ville lave pandekager og 
hældte derfor sprit på trangiaen, der 
stadig var varm efter aftensmaden, 
hvorefter trangiaen eksploderede og 
tændte ild til begge elevers tøj. Den 
elev, som ikke havde hældt sprit på 
trangiaen, fik alvorlige brandskader.
  
Vestre Landsret fandt, at trangiaen var 
et potentielt farligt køkkenredskab, og 
at der derfor påhvilede efterskolen en 
skærpet pligt til at sikre elevernes 
sikkerhed i forbindelse med brugen af 

trangiasættet. Landsretten lagde vægt 
på, at brugsanvisningen til trangiasættet 
indeholdt en klar advarsel mod at 
påfylde sprit, mens trangiaen var varm.
  
Skolen havde ifølge landsretten ikke 
godtgjort, at eleverne var blevet 
specifikt instrueret i ikke at hælde sprit 
på en slukket trangia, der stadig var 
varm, og landsretten lagde bl.a. vægt 
på, at skolen ikke havde udarbejdet 
nærmere retningslinjer for brugen af 
trangiaen. På den baggrund fandt 
landsretten, at skolens instruktion og 
tilsyn havde været mangelfuld. 
Efterskolen blev derfor pålagt 
erstatningsansvar for elevens skader. 
Den af eleverne, der havde hældt sprit 
på den varme trangia, blev ikke pålagt 
et erstatningsansvar, da landsretten ikke 
fandt det godtgjort, at eleven burde 
have vidst, at der ikke måtte hældes 
sprit på en slukket trangia, der stadig 
var varm.

SKOLERNES OG KOMMUNENS ANSVAR 
FOR MANGELFULD INSTRUKTION OG 
TILSYN MED ELEVER
En skoles lærere har pligt til at instruere 
og føre tilsyn med eleverne. Hvis 
lærerne ikke opfylder denne pligt, og 
eleverne af den grund bliver påført 
skade, eller påfører andre personer 
skade, vil skolen i medfør af principalan-
svaret som udgangspunkt hæfte for 
lærernes adfærd og ifalde et 
erstatnings ansvar. 

Hvis der er tale om en kommunal skole, 
vil kommunen som arbejdsgiver hæfte 
for lærernes uforsvarlige handlinger 
eller undladelser. Dette indebærer, at 
kommunen kan ifalde et erstatnings-
ansvar for en skade, som en lærer ved 
en uforsvarlig handling eller undladelse 
har forårsaget, selvom kommunen ikke 
selv har handlet ansvarspådragende. 

Der er tre generelle betingelser for, at 
en kommune vil ifalde ansvar for en 
lærers (eller en anden ansats) skade-
gørende handling:

 - For det første skal læreren have 
handlet culpøst, dvs., der skal være 
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tale om en uforsvarlig handling eller 
undladelse. Denne betingelse vil ofte 
være opfyldt, hvis læreren ikke har 
varetaget sin pligt til at instruere og 
føre tilsyn med eleverne. 

 
 - For det andet skal der bestå et 
såkaldt “over-underordnelsesforhold” 
mellem læreren, der har forvoldt 
skaden, og skolen/kommunen som 
arbejdsgiver. Det vil der normalt gøre 
mellem skolen/kommunen og en 
ansat lærer. Denne betingelse 
indebærer f.eks., at kommunen ikke 
vil blive ansvarlig for eksterne 
foredragsholderes skadegørende 
handlinger - i hvert fald ikke på 
baggrund af principalansvaret. 

 - For det tredje er det en betingelse, at 
den skadegørende handling sker som 
led i tjenesten. Dette vil både være 
tilfældet i forbindelse med normal 
skoleundervisning, ekskursioner og 
lejrskoler. Skolen/kommunen vil dog 
ikke ifalde ansvar for en lærers helt 
abnorme og uventede handlinger.

HVORDAN SIKRER KOMMUNERNE SIG 
MOD ANSATTES FORSØMMELSER?
Selvom Vestre Landsrets-sagen 
omhandlede en uafhængig selvejende 
efterskole, kan principperne i afgørelsen 
overføres på kommunale skoler. Der 
stilles generelt høje krav til lærernes 
instruktion af eleverne, herunder særlig 
når eleverne skal håndtere farlige 
redskaber eller foretage farlige 
handlinger. Skolerne skal derfor være 
særligt opmærksomme på at sikre, at 
lærerne giver fyldestgørende instruktion 
og fører tilsyn i fag som hjemkundskab, 
sløjd, idræt og kemi, der ofte kan være 
forbundet med risiko for fare. Skolerne 
har desuden også en skærpet tilsyns-
pligt ved aktiviteter uden for skolen, 
navnlig lejrskoler, virksomheds besøg mv.

Det kan være vanskeligt at gardere sig 
helt mod at ifalde ansvar for læreres 
manglende tilsyn af eleverne, da lærere 
ofte har ansvaret for mange elever på 
samme tid, og da et øjebliks 
uopmærksom hed kan medføre, at en 
elev kommer til skade. 

Skolerne kan ved at påpege vigtigheden 
af instruktion og tilsyn af eleverne 

begrænse risikoen for, at lærerne begår 
fejl, der medfører, at skolen ifalder et 
erstatningsansvar. 

Ønsker kommunerne at sikre sig mod 
de økonomiske konsekvenser ved et 
eventuelt erstatningskrav, kan der 
tegnes en erhvervsansvarsforsikring. 
Der er dog mange kommuner, der er 
selvforsikrede, i hvilket tilfælde 
kommunen endeligt må bære den 
økonomiske byrde n
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