
1 (2) Förskola/Grundskola
Skadeanmälan- Glasögon
För barn/elever som fått sina glasögon skadade 

Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för att de personuppgifter du lämnar behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 
 Hit kan du vända dig om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. bun@karlskoga.se eller vx 0586-610 00 SF_305 2018-12-10

Barnets/Elevens uppgifter 
Förnamn Efternamn Personnummer 

Folkbokföringsadress Postnummer och ort 

Förskola/Skola Grupp/Klass 

Skadeanmälan 
Vad består skadan av? 

Var och när inträffade skadan 

Hur inträffade skadan? 

Är reparation möjlig? 

Vårdnadshavares underskrift 
Datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Beslut 

 beviljas        avslås 

Förskolechefs/rektors underskrift 
Datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Blanketten skickas/lämnas till förskolechef/skolexpeditionen. Vänd 

mailto:bun@karlskoga.se


Skadeanmälan- Glasögon 2 (2) 
För barn/elever som fått sina glasögon skadade 

Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för att de personuppgifter du lämnar behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 
Hit kan du vända dig om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. bun@karlskoga.se eller vx 0586-610 00 SF_305 2018-12-10

Information om glasögonersättning till barn i förskolan och 
elever i grundskolan  

Förskolechef/rektor kan medge ersättning till barn/elever som under förskole-/skoltid 
fått glasögon förstörda. Prövning sker efter ansökan i varje enskilt fall. 

1. Ansökan lämnas till förskolechefen/skolexpeditionen.

2. Ersättning kan medges för skador som uppkommit under
förskoleverksamheten, lektioner eller fria aktiviteter i de fall skadan inträffat
genom olyckshändelse. Skador som uppkommit genom annan persons
avsiktliga handlande eller genom att normal försiktighet inte iakttagits ersätts
inte.

3. Ersättning kan utgå, t ex då skador uppkommit p g a bristande
säkerhetsanordningar, försummelse att sanda ytor. Skador orsakade genom
uppsåt eller grov vårdslöshet ersätts inte.

4. Kostnad för reparation av glasögon ersätts till fulla värdet. Då reparation av
glasögon inte är möjlig, utgår ersättning med 75 % av
nyanskaffningskostnaderna för motsvarande typ av glasögon.

5. Ersättning för synundersökning utgår inte.

6. Uttag av glasögon ska göras från legitimerad optiker i Karlskoga kommun och
överskjutande kostnad betalas av vårdnadshavare direkt till optikern.

7. Från ersättningsbeloppet skall avdrag göras för eventuellt utbetald
försäkringsersättning.

8. Blanketten om skadeanmälan lämnas i 2 ex till optikern. 1 ex bifogas med
fakturan.

9. Innan blanketten lämnas till optikern så ska förskolechef/rektor ha beviljat
bidraget.
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