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INFORMATION TILL ELEVER, FÖRÄLDRAR, ARBETSGIVARE OM 
FÖRSÄKRINGAR FÖR GYMNASIEELEVER I SYDNÄRKES 
UTBILDNINGSFÖRBUND. 

 

Sydnärkes Utbildningsförbund har för sin skolverksamhet tecknat olycksfalls-,ansvars 
och tjänstereseförsäkring för utbildningsförbundets elever. Dessa försäkringar är de 
som kan vara mest aktuella för denna typ av verksamhet. 

 

 

 

Elever i vuxenutbildning, elever i särvux och elever i SFI 

Försäkringen gäller under ordinarie verksamhet i skola eller motsvarande samt resa till och från skola. 
Försäkringen gäller för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten såsom skolresor och 
praktik med mera som är godkända av rektor eller motsvarande. 

Gymnasieelever, särskoleelever på gymnasiet 

Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid, fritid och lov under inskrivningstiden. Försäkringen 
är giltig till och med 1/9 det år som barnen/eleverna går ut gymnasieskola. 

Begränsning: Ärr kan endast lämnas om skadan har hänt under skol/-verksamhetstid. 

 

Vid skada: Kontakta Protector per telefon 08-41063700 och ange 523341-1.1, eller via Internet, 
adress  

http://www.protectorforsakring.se tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall 

Kom ihåg 

- Att Sydnärkes Utbildningsförbunds försäkring är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid 
sjukdom. Utbildningsförbundets försäkring är ett komplement till den privata försäkringen. 
Förbundets försäkring innehåller till exempel INTE ersättning för invaliditet pga sjukdom, då 
detta inte är att betrakta som ett olycksfall. Ersättning för ärr lämnas endast om skadan har 
hänt under skol/verksamhetstid. 

- Att ett olycksfall alltid skall anmälas till samtliga olycksfallsförsäkringar som den skadelidande 
omfattas av. Det sker ingen samordning av invaliditetsutbetalningar däremot ersättning för 
kostnader som man bara kan få en gång mot originalkvitto.  

                                 Olycksfallsförsäkring – Protector 

                                 Försäkringsnummer 523341-1.1 

http://www.protectorforsakring.se/


                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Att försäkringen gäller vid skolresor, privata resor etc. eftersom försäkringen gäller dygnets 
alla timmar året runt. Kom också ihåg att olycka i samband med färd i fordon innebär också att 
Trafikförsäkringen blir aktuell. 

- Att om eleven inte kan åka med ordinarie färdmedel pga tillfällig funktionsnedsättning som 
uppstått vid skada så lämnas ersättning för resekostnader under den akuta sjuktiden. 
Protector brukar i första hand hänvisa till den privata olycksfallsförsäkringen gällande taxi. Om 
eleven saknar en privat olycksfallsförsäkring så ska protector ta den kostnaden. Försäkringen 
gäller ej vid sjukdom. 

- Att komplettera kommunens försäkring så får eleven ett fullgott försäkringsskydd. 

 

 

 

 

Ansvarsförsäkringen gäller för personer som på förbundets initiativ placeras eller vistas hos annan 
arbetsgivare än Sydnärkes Utbildningsförbund, och där förbundet åtagit sig att svara för den 
skadeståndsskyldighet som enligt skadeståndslagen åvilar arbetsgivaren. 

Försäkringen gäller även vid studiebesök och praktik anordnad av Sydnärkes Utbildningsförbund. 

Vad gör jag vid skada? 

Eleven eller näringsidkaren kontaktar lärare eller rektor på skolan. Fyll i en skaderapport. Detta gör 
man på Internet adress https://www.trygghansa.se/foretag/anmal-en-skada/pages/default.aspx 

Skicka in en skadeanmälan samt eventuellt skadeståndsanspråk till Teresia Karlsson för 
vidarebefordran till förbundets försäkringsmäklare. För utredning av skador under självrisk, alt. Behov 
av hjälp eller råd vid skada, kan ni kontakta försäkringsförmedlare hos Söderberg & Partners,  

 

 

  

  

  

 

 

Namn Stefan Weinborn 

E-post stefan.weinborn@soderbergpartners.se 

Telefon 0703 - 773 987 

  

Namn Veronica Lagerström 

E-post veronica.nybacka@soderbergpartners.se 

Telefon 0701-01 61 09 

  

                        Kommunförsäkring – Länsförsäkringar Bergslagen  

                                       Försäkringsnummer 2500659 

                     

https://www.trygghansa.se/foretag/anmal-en-skada/pages/default.aspx
mailto:stefan.weinborn@soderbergpartners.se
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Sydnärkes Utbildningsförbund har tecknat en tjänstereseförsäkring i IF för gymnasieelever och 
personal som genomför utbildning, arbetspraktik eller studieresa utanför Sverige i 
Utbildningsförbundets regi.  

Försäkringen gäller i hela världen. Försäkringen gäller som ett komplement till den 
olycksfallsförsäkring som beskrivs enl. ovan, men omfattar så mycket fler skadehändelser som kan bli 
aktuella när man är på resa. 

Vid skada kontakta IF via Internet adress 
https://www.if.se/web/se/foretag/vidskada/pages/default.aspx 

 

Kontaktperson: 

Elin Carlestav 

Skoladministratör/Receptionist 

0582- 35 500 

www.alleskolan.eu 

 

 

 

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING FÖR ELEVER – IF   
FÖRSÄKRINGSNUMMER SP1154062.1.2 

                       TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING FÖR PERSONAL – IF 

                            FÖRSÄKRINGSNUMMER SP1154062.1.2 

https://www.if.se/web/se/foretag/vidskada/pages/default.aspx
http://www.alleskolan.eu/

