Generel forsikringsvejledning
Aalborg Katedralskole er en statslig selvejende institution. Derfor er skolen underlagt statens regler
om selvforsikring. Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside:
http://www.uvm.dk/Administration/Drift-af-institutioner/Statens-selvforsikring
Kort fortalt betyder det, at Katedralskolen som hovedregel er selvforsikret. Det betyder også,
at vi ikke har nogen elevforsikring, som kan tilbyde at erstatte skader på elevers ejendele eller
tyveri af elevers effekter, selv om det sker på skolens område i skoletiden. Eleverne er altså
henvist til evt. egne forsikringer.
Elever som ansættes som f.eks. bogmedhjælpere vil dog være omfattet af arbejdsskadedækningen,
hvis de kommer til skade, mens de udfører deres arbejde. Det samme gælder i visse tilfælde også
elever og andre som udfører ulønnet arbejde.

Rejseforsikring:
Katedralskolens ansatte er omfattet af ordningen med Europæiske Rejseforsikring. Læs nærmere i
vejledningen ”Generel orientering om rejseforsikring”, hvor der findes en vejledning med et link
og password til Europæiske Rejseforsikrings hjemmeside.
Rektorforeningen skriver om elevernes dækning under studierejser:
Fra den 1. august 2014 dækker det gule sundhedskort ikke længere i forhold til sygdom på rejser i
Europa, men i stedet skal man bestille det blå EU-sygesikringskort.
Frem til 1. august 2014 er danskere under rejser i Europa med det gule sundhedskort dækket under
danske regler i forhold til sygdom. Med det blå kort er danskere imidlertid kun sikret i forhold til
sygeudgifter til nødvendig læge- og hospitalsbehandling samt medicin m.v. på samme måde som de
offentligt sikrede borgere i det pågældende land.
I forhold til lærerne er der ingen ændringer, da disse fortsat er omfattet den rejseforsikring, som
administreres af Europæiske Rejseforsikring A/S.

Da eleverne ikke er omfattet af en centralt tegnet rejseforsikring, er det med virkning
fra den 1. august 2014 endnu mere påkrævet, at eleverne – eller deres forældre – får
tegnet en rejseforsikring. Så sikres det nemlig, at der er fuld dækning i forbindelse
med sygdom, ligesom eleverne også har dækning i forhold til andre kedelige
begivenheder end sygdom.

