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Anmeldelsesskema – Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. 
 

Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk 
erhvervsorientering m.v.  
 
Praktikants tilskadekomst - briller eller kontaktlinser 
Anvendes kun ved beskadigelse af briller eller kontaktlinser uden personskade. 
 
Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatnings-
ordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. (herefter benævnt bekendtgørelsen). 
 
Anmeldelse foretages af den institution, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.  
Det er vigtigt, at alle punkter udfyldes meget nøjagtigt. 
 
A) Oplysninger om skadelidte praktikant og evt. forældremyndighedsindehaver 
1. Oplysninger om skadelidt praktikant 
Skadelidtes fulde navn 
 

CPR-nr. 

Adresse 
 

Post nr. og by 

Telefon nr. 
 

E-postadresse 

2. Oplysninger om indehaveren af forældremyndigheden (hvis skadelidte er under 18 år) 
Indehaveren af forældremyndighedens fulde navn 
 

CPR-nr. 

Adresse 
 

Post nr. og by 

Telefon nr. 
 

E-postadresse 

B) Oplysninger om den institution, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. 
Institutionens navn 
 
Adresse 
 

Post nr. og by 

Kontaktperson 
 
Telefon nr. 
 

E-postadresse 

C) Oplysninger om praktikvirksomheden 
Praktikvirksomhedens navn 
 
Adresse 
 

Post nr. og by 

Kontaktperson 
 
Telefon nr. 
 

E-postadresse 
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D) Oplysninger om skadelidte praktikants uddannelse 
Skal udfyldes af institutionen 
Bemærk: Efter reglerne i bekendtgørelsen omfatter ordningen alene en nærmere afgrænset person-
kreds (§§ 5-13). Sæt kryds ved den af nedenstående uddannelser/aktiviteter praktikanten deltog i og 
besvar de anførte spørgsmål. 
1. Folkeskolens obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs- og ar-
bejdsmarkedsorientering, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 1.  

Anfør klassetrin: 
Spørgsmål E, punkt 2. skal besvares 

2. Folkeskolens introduktionskurser i 8. klasse efter § 7a, i lov om 
folkeskolen, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 2.  

 
Spørgsmål E, punkt 2, skal besvares 

3. Folkeskolens brobygning i 9. klasse efter § 7a, i lov om folkesko-
len, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 3.  

 
Spørgsmål E, punkt 2, skal besvares 

4. Folkeskolens 8.-9. klasse i valgfaget arbejdskendskab, jf. bekendtgø-
relsens § 5, stk. 1, nr. 4.  

Anfør klassetrin: 
Spørgsmål E, punkt 2. skal besvares 

5. Folkeskolens 8.-9. klasse i ulønnet praktik efter § 9, stk. 3, i lov 
om folkeskolen, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 5.  

Anfør klassetrin: 
Spørgsmål E, punkt 2. skal besvares 

6. Folkeskolens 8.-9. klasses introduktionskurser eller brobygning i 
forbindelse med undervisningsforløb efter § 9, stk. 4, i lov om folke-
skolen, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 6. 

Anfør klassetrin: 
Anfør forløbets art (introdukti-
onskursus el. brobygning): 
 
Spørgsmål E, punkt 2. skal besvares 

7. Folkeskolens 10. klasses brobygning, og/eller ulønnet praktik 
samt undervisningsforløb efter § 19 c, stk. 4, § 19 d, stk. 6, § 19 e, i 
lov om folkeskolen, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 7. 

Anfør forløbets art (brobygning 
eller praktik): 
 
Spørgsmål E, punkt 2. skal besvares. 

8. Folkeskolens introduktionskurser, brobygning eller ulønnet prak-
tik i forbindelse med særligt tilrettelagte forløb efter afslutning af 7. 
klasse efter § 33, stk. 5, i lov om folkeskolen, jf. bekendtgørelsens § 5, 
stk. 1, nr. 9-10.   

Anfør klassetrin: 
Anfør forløbets art (introdukti-
onskursus, brobygning, praktik): 
 
Spørgsmål E, punkt 2. skal besvares. 

9. Folkeskolens 8.-10. klassetrin i arbejdspraktik efter § 11, stk. 5, i 
bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden spe-
cialpædagogisk bistand, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 13.  

 
Anfør klassetrin: 
Spørgsmål E, punkt 2. skal besvares. 

10. Praktisk erhvervsorientering for elever der modtager specialun-
dervisning efter § 20, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. bekendtgørelsens § 
5, stk. 2.  

Anfør klassetrin: 
 
Spørgsmål E, punkt 2. skal besvares. 

11. Den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning…… 
Praktisk erhvervsorientering, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 1-10…… 
(jf. bekendtgørelsens § 6). 

Anfør klassetrin: 
Angiv nr.: 
Spørgsmål E, punkt 2. skal besvares 

12. Friskole, privat grundskole, efterskole eller 10. klasse på 
husholdningsskole eller håndarbejdsskole……………..…… 
Praktisk erhvervsorientering, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 1-10…… 
(jf. bekendtgørelsens § 7). 

Anfør klassetrin: 
Angiv nr.: 
 
Spørgsmål E, punkt 2. skal besvares 

13. De gymnasiale uddannelser  
Praktisk erhvervsorientering, jf. bekendtgørelsens § 8. 

Anfør uddannelse: 
Anfør klassetrin: 
Spørgsmål E, punkt 2. skal besvares 

14. Produktionsskoledeltagere 
Praktik efter § 2, stk. 5, nr. 1, i lov om produktionsskoler, jf. bekendt-
gørelsens § 9.  

 
 
Spørgsmål E, punkt 4. skal besvares 
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15. Unge under 18 år 
Praktisk erhvervsorientering iværksat af Ungdommens Uddannel-
sesvejledning efter lov om vejledning om uddannelse og erhverv 
samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. bekendtgørelsens § 10, 
stk. 1 Spørgsmål E, punkt 3. skal besvares 
16. Unge under 25 år 
Praktisk erhvervsorientering iværksat af Ungdommens Uddannel-
sesvejledning, jf. § 3, stk. 3, i lov om vejledning om uddannelse og 
erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. bekendtgørel-
sens § 10. 

 
 
 
Spørgsmål E, punkt 3. skal besvares 

17. Deltagere i undervisning i dansk som andetsprog  
Praktisk erhvervsorientering efter lov om danskuddannelse til voks-
ne udlændinge m.fl., jf. bekendtgørelsens § 11. 

 
 
Spørgsmål E, punkt 3. skal besvares 

18. Deltagere i praktik efter lov om arbejdsmarkedsuddannel-
ser 
(jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 1). 

 
 
Spørgsmål E, punkt 3. skal besvares 

19. Deltagere i praktik efter lov om ungdomsuddannelse for 
unge med særlige behov 
(jf. bekendtgørelsens § 13). 

 
 
Spørgsmål E, punkt 3. skal besvares 

 
E) Oplysninger om praktikopholdet, herunder varighed, og tidligere praktikophold 
Skal udfyldes af institutionen 
Bemærk: Efter reglerne i bekendtgørelsens § 4 gælder der en række tidsbegrænsninger for visse prak-
tikophold med hensyn til det tidsrum aktiviteten er omfattet af ordningen. 
Af nedenstående spørgsmål skal punkt 1. altid besvares. De øvrige punkter skal besvares, hvis det 
er anført ovenfor under spørgsmål D. ved den uddannelse skadelidte praktikant deltager i. 
1. Praktikopholdets varighed. Start- og slutdato for det praktikop-
hold som praktikanten er kommet til skade under oplyses. 
 

 

2. Har eleven inden for igangværende skoleår deltaget i andre prak-
tikophold efter samme lovgivning, som det praktikophold, den her 
anmeldte skade, er sket under. Hvis ja oplyses varigheden (start- og 
slutdato) af disse praktikophold. 

JA: 
NEJ: 

3. Har deltageren inden for løbende 12 måneder deltaget i andre 
praktikophold efter samme lovgivning, som det, den her anmeldte 
skade, er sket under. Hvis ja oplyses varigheden (start- og slutdato) 
af disse praktikophold. 

JA: 
NEJ: 
 

4. Har produktionsskoledeltageren modtaget skoleydelse under 
praktikforløbet efter reglerne herom i bekendtgørelse om statstil-
skud m.v. til produktionsskoler. 

JA: 
NEJ: 

 
F) Hændelsesforløbet – Udførlig beskrivelse 
1. Hvornår indtraf skaden? 
(dato og tidspunkt) 

 
 
 

2. Hvor indtraf skaden? 
Er skaden indtruffet uden for 
praktikvirksomhedens områ-
de, skal dette oplyses, samt 
hvorfor skadelidte opholdt sig 
på stedet 
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3. Hvad var skadelidte be-
skæftiget med, da skaden op-
stod? 

 
 
 
 
 

4a. Havde skadelidte bril-
ler/kontaktlinser på, da ska-
den opstod? (sæt kryds) 

JA NEJ 
hvis ja kan ses bort fra spørgsmål 
4c. 

hvis nej besvares spørgsmål 4c. 

4b. Bruger skadelidte bril-
ler/kontaktlinser til noget 
arbejdsformål, og da hvilket? 
 

 

4c. Hvor opbevarende skade-
lidte briller/kontaktlinser? 
 

 

5. Hvad var årsagen til, at 
briller/kontaktlinser blev be-
skadiget? 

 

6. Hvori bestod beskadigelsen 
af briller/kontaktlinser? 
 

 

G) Oplysninger om de beskadigede briller/kontaktlinser 
1. Hvornår er de beskadigede 
briller/kontaktlinser anskaffet? 

 Der vedlægges kopi 
af regningen for 
anskaffelsen af de 
beskadigede bril-
ler/ kontaktlinser. 

2. Til hvilken pris? 
 

 

3. Hos hvilken optiker? 
 

 

4. Hvilken type glas var der i de 
beskadigede briller? 
(sæt kryds) 

Almindeligt glas  
Dobbelte glas  
Tonede glas  
Antirefleksbehandlede  
Andet  

H) Reparation eller genanskaffelse 
1. Kan reparation foretages? 
(sæt kryds) 

JA Hvis ja vedlægges en specificeret 
regning for reparationen. NEJ 

2. Har genanskaffelse været 
nødvendig? (sæt kryds) 

JA Hvis ja vedlægges en specificeret 
regning for genanskaffelsen. NEJ 

3. Er der behov for specielt stel 
pga. allergi eller krav om let-
vægtsbriller? (sæt kryds) 

JA Hvis ja skal vedlægges dokumen-
tation herfor. NEJ 

4. Er der modtaget tilskud til 
reparation eller genanskaffelse? 
for eksempel fra ”Danmark” 
(sæt kryds) 

JA Et sådan tilskud vil fragår i en 
eventuel erstatning, hvis summen 
af erstatningen og tilskuddet 
overstiger de faktiske udgifter. 

Hvis ja oplyses beløbet 
NEJ 
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I) Udbetaling 
Til hvem ønskes erstatningen 
udbetalt (sæt kryds) 
Skadelidte: 
Optiker: 
 
Til brug for udbetaling af en 
eventuel erstatning oplyses  
bank og kontonr. 
 
 

Navn, afdeling og adresse 
 
 
 
 
 
Reg.nr. 
 
Kontonr. 

J) Skadelidtes og evt. forældremyndighedsindehavers underskrift 
Undervisningsministeriet kan fra skadelidte, praktikvirksomheden og institutionen indhente yderligere 
oplysninger om skadelidtes tilknytning til institutionen, uddannelse, praktikophold og hændelsesforlø-
bet til brug for sagens behandling og afgørelse. Undervisningsministeriet skal bruge oplysningerne til 
vurdering af, hvorvidt skaden er omfattet af statens erstatningsordning for deltagere i praktisk er-
hvervsorientering mv. Hvis skaden er omfattet af erstatningsordningen behandles sagen efter lov om 
arbejdsskadesikring. 
Manglende besvarelse af spørgsmålene kan medføre afvisning af sagen. 
Oplysningerne kan eventuelt blive videregivet til Arbejdsskadestyrelsen med henblik på behandling 
efter lov om arbejdsskadesikring. 
Skadelidte kan ved henvendelse til Undervisningsministeriet få indsigt i sagens oplysninger og opdatere 
eventuelle urigtige oplysninger. 
Dato Skadelidtes underskrift 

 
 

Dato Forældremyndighedens indehavers underskrift 
 
 

K) Praktikvirksomhedens underskrift 
Praktikvirksomheden bekræfter, at skadelidte under praktikopholdet ikke var omfattet af en uddannel-
sesaftale med virksomheden eller var i et ansættelsesforhold til virksomheden. 
Dato Underskrift og praktikvirksomhedens stempel 

 
 
 
 
 

L) Institutionens/UU´s underskrift 
Institutionen/Ungdommens Uddannelsesvejledning bekræfter med sin underskrift oplysningernes kor-
rekthed. 
Dato Underskrift og institutionens/UU´s stempel 

 
 
 
 
 

 
Sendes til: Undervisningsministeriet, Institutionsafdelingen, Controllerkontoret 

Frederiksholms Kanal 25, 1220 København K 
 
 



 

Version august 2010 - Praktikants tilskadekomst – briller eller kontaktlinser 
Side 6 af 6 

 
 
 
 


	Anmeldelsesskema – Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere.
	Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk
	erhvervsorientering m.v.
	A) Oplysninger om skadelidte praktikant og evt. forældremyndighedsindehaver
	1. Oplysninger om skadelidt praktikant
	2. Oplysninger om indehaveren af forældremyndigheden (hvis skadelidte er under 18 år)
	C) Oplysninger om praktikvirksomheden
	D) Oplysninger om skadelidte praktikants uddannelse
	Spørgsmål E, punkt 2. skal besvares
	Spørgsmål E, punkt 2. skal besvares
	Spørgsmål E, punkt 2. skal besvares
	Spørgsmål E, punkt 2. skal besvares
	Spørgsmål E, punkt 2. skal besvares
	Spørgsmål E, punkt 4. skal besvares
	Spørgsmål E, punkt 3. skal besvares
	Spørgsmål E, punkt 3. skal besvares
	Spørgsmål E, punkt 3. skal besvares
	Spørgsmål E, punkt 3. skal besvares

	E) Oplysninger om praktikopholdet, herunder varighed, og tidligere praktikophold
	Bemærk: Efter reglerne i bekendtgørelsens § 4 gælder der en række tidsbegrænsninger for visse praktikophold med hensyn til det tidsrum aktiviteten er omfattet af ordningen.
	Af nedenstående spørgsmål skal punkt 1. altid besvares. De øvrige punkter skal besvares, hvis det er anført ovenfor under spørgsmål D. ved den uddannelse skadelidte praktikant deltager i.

