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Vestfyns Lærerkreds´ anbefalinger vedr. kørsel med elever i lærerens egen bil. 

Hvis en lærer i forbindelse med sit arbejde transporterer elever i egen bil, er der en række faktorer man 

skal være opmærksom på. 

1. Hvis arbejdsgiveren udbetaler kørselsgodtgørelse, er det lærerens eget ansvar, hvis der sker skader 

på egen bil under kørslen. 

2. Hvis læreren modtager kørselsgodtgørelse, er transporten af elever i strid med konkurrenceregler i 

forhold til private udbydere. (Gælder ikke hvis det er arbejdsgiveren, som ejer bilen.) 

Undtagelse: Nød bryder alle love. I tilfælde af ulykke må egen bil godt benyttes, hvis ventetid på ex. 

taxa er uhensigtsmæssig. 

3. Eleverne vil altid være dækket af bilens ansvarsforsikring, men det kræver ekstra forsikring, hvis 

føreren altid skal være dækket. (Kilde: Forsikringsoplysningen april 2012) 

4. Skolens ledelse kan ikke godkende, at transport med elever foregår i den ansattes eget køretøj, og 

dermed gøre det til arbejdsstedets transport. 

Sammenfatning:  

Det er arbejdsgiveren, som stiller kørsel til rådighed i forbindelse med transport af elever. Kollektiv trafik, 

vognmænd, skolens egne køretøjer el. lign. Hvis en skole ønsker at gennemføre arrangementer, som 

kræver transport af elever, er det skolens pligt, at sørge for transporten. Hvis en lærer på eget initiativ 

transporterer elever i forbindelse med skolens virke, er det i strid med konkurrencereglerne.  

Vestfyns Lærerkreds vil kraftig anbefale, at lærere ikke stiller egen bil til rådighed for transport med elever. 

Man påtager sig et stort ansvar, og selvom forsikringen dækker i ulykkestilfælde, vil hele den moralske del 

efterfølgende kunne blive til en stor belastning. 

Hvis ikke skolen har penge til at gennemføre arrangementer, som kræver transport af elever, er det ikke 

lærerens opgave, alligevel at gennemføre arrangementer ved brug af egen bil. 

Altså: 

Kør aldrig med elever i egen bil i forbindelse med dit arbejde som lærer! 
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