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Denne afgørelse er truffet af dommer Elisabeth Larsen.

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen er anlagt den 26. maj 2020. 

Sagen drejer sig om erstatningsansvaret for de tandskader, som -
 blev påført under en idrætstime på den sagsøgte skole den 20. september 

2017.

Sagsøgeren har fremsat følgende påstand: 

Sagsøgte tilpligtes at betale kr. 338.516,85 med procesrente fra sagens anlæg og 
til betaling sker.
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Sagsøgte har fremsat påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod beta-
ling af et mindre beløb end påstået. 

Spørgsmålet om ansvar er udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens § 
253.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af , , , 
, , ,  

og . 

 har forklaret blandt andet, at han i dag er 16 år gammel og 
går i 1.g. I 2017 var han 13 år gammel og gik i 7. klasse på . En 
gang ugentligt havde de idræt i tre lektioner i træk. Idrætstimerne foregik i 

 sammen med parallelklassen. De var cirka 48 elever i alt og 3 
lærere. Det var de to klasselærere og en idrætslærer. 

Den 20. september 2017 var de i  til idræt. De startede med at 
klæde om og varme op, og herefter blev de opdelt i tre tilfældige grupper. Det 
var lærerne, der fordelte dem. Han kom selv i den gruppe, der skulle spille ho-
ckey. Den anden gruppe skulle spille basketball, og den tredje gruppe skulle 
spille et tredje boldspil, som han ikke i dag kan huske. I  var der 
et meget stort lokale, som var blevet adskilt af gardiner, så det fremstod som 
flere særskilte lokaler. Gardinerne var store og tunge, og man kunne ikke se 
igennem dem. Han husker ikke, om de tidligere havde spillet hockey i idrætsti-
merne. Han husker heller ikke, om de fik nogen instrukser om spillet. Han hu-
sker, at de spillede kamp, og at han scorede to mål. Det var hans egen klasselæ-
rer, , der havde ansvaret for gruppen, der spillede hockey. Gruppen var delt 
op i to tilfældige hold på tværs af køn og klasse. De spillede med stave lavet af 
hård plast. Der var gang i den, da de spillede. Læreren, , forlod lokalet på et 
tidspunkt, og uheldet skete, mens  var væk. , som var på det andet 
hold, havde bolden, da det skete. De stod flere sammen om . Han stod ik-
ke bag , og han husker ikke, hvor stor afstand der var mellem ham og -

. Begge hold tog spillet seriøst og ville gerne score. Det gik altid vildt for sig 
til idræt, men den dag var det måske lidt vildere, end det plejede at være. De 
første to minutter efter slaget husker han ikke. Det rungede i hans hoved, og 
han følte sig omtåget. Det første, som han husker, efter at han så  skyde, 
var, at han konstaterede, at hans fortand var væk. Han gik i chok. 

Hans klassekammerater hentede lærerne. Efter lidt tid kom lærerne, og det var 
vist en lærer, der hjalp ham ind i omklædningsrummet. Han var og er i tvivl 
om, om det var bolden eller staven, som ramte ham på munden, men nogen har 
fortalt ham, at det var staven. Han husker ikke, om der blev talt om sikkerhed 
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før kampen. De var ikke iført nogen form for sikkerhedsudstyr. Hans fortand 
blev som sagt slået ud, og hans læber flækkede.

Skaden skete inde i kampen. Der var ingen lærer til stede, da skaden skete. Han 
så ikke  forlade lokalet, men han er sikker på, at  ikke var til stede, da 
ulykken skete. Det var , der skulle holde opsyn med hockeykampen. Man 
kunne kun blive fritaget for at deltage i idrætstimerne, hvis der var en grund, 
f.eks. hvis man havde en skade. Han spillede dengang fodbold på b-holdet to 
gange ugentligt. Det var 8-mands-hold, og han spillede højre back.

Vidnet  har forklaret blandt andet, at han i dag er 16 år gammel 
og går i 1.g. Han har gået på  siden 6. klasse. De havde altid 
idræt i  og blev kørt dertil i bus. De var også i  
den 20. september 2017. De var to klasser med 48 elever og tre lærere, , 

 og . Når de havde idræt, startede de altid med at varme op, og så 
var der briefing om den sportsgren, som de skulle udøve. Den nævnte dag blev 
de vist delt op i fire grupper, blandet på tværs af klasse og køn. Vidnet skulle 
spille floorball. Han husker ikke, om han havde spillet floorball tidligere. Lære-
ren gav instruktioner om floorball, inden de gik i gang med at spille. Han sagde 
blandt andet, at de kun måtte skyde fra hoftehøjde, ikke højere. Han husker ik-
ke, hvilken lærer, det var, der introducerede spillet. Stavene var lavet af hård 
plast, og længden svarede cirka til afstanden mellem vidnets hofte og gulvet. 
Stemningen på vidnets hold var god, og de ville gerne vinde kampen. Han hu-
sker ikke, om der var en lærer til stede under kampen. Vidnet havde ikke nogen 
bestemt plads på holdet. Vidnets hold var i angrebsposition, da uheldet skete, 
og vidnet havde bolden. Vidnet er venstrehåndet.  stod vist nok foran 
vidnet. Han husker ikke, hvilken afstand der var mellem ham og . 

 og hans hold var i forsvarsposition, og  gik efter bolden. Vid-
net svingede staven og gennemførte slaget. Han husker ikke, om han ramte 

, men straks efter lå  ned på gulvet. Vidnet sagde undskyld til 
, da det gik op for ham, at han var årsag til, at  lå på gulvet. 
 var foroverbøjet, da uheldet skete.  blev ramt af stavens ho-

ved. Bolden røg videre og ramte ingen. En lærer kom straks til stede. Det var 
vist . Vidnet husker ikke, hvordan læreren kom til stede. Vidnet var i chok 
over s skade. 

Vidnet talte med kammeraterne i bussen på vej tilbage til skolen. De talte om, at 
vidnet ikke havde gjort det med vilje. Senere talte vidnet med læreren, , i et 
lokale, hvor kun vidnet og  var til stede. De talte om, hvad der var sket. Vid-
net er ikke blevet straffet for det, der skete med . Vidnet er blevet en 
del højere siden 2017. I dag er han 180 cm høj, men dengang var han en lille 
dreng.
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Vidnet  har forklaret blandt andet, at han er far til . Han 
er tandlæge, og han fik en besked pr. telefon om, at  var kommet til 
skade.  og læreren  kom herefter til vidnets tandlægeklinik. Vidnet 
konstaterede, at s læber var flækkede både indvendigt og udvendigt. 
Desuden var der sket forskellige tandskader, bl.a. var en fortand slået ind. Han 
fik oplyst, at de havde spillet hockey i idræt, og at  var blevet ramt på 
munden af en hockeystav.  kunne ikke rigtig huske noget selv, og vid-
net kunne regne ud, at  havde været bevidstløs. Der var sket alvorlige 
skader på s tænder, og han kunne ikke deltage i idræt en måned efter 
uheldet. I begyndelsen af november 2017 havde  skolekammerater på 
besøg derhjemme, og de fortalte, at de var løbet efter læreren, da  kom 
til skade. Først på dette tidspunkt gik det op for vidnet, at der ikke havde været 
nogen lærer til stede, da  kom til skade. Vidnet har aldrig fået en or-
dentlig redegørelse fra skolen om, hvad der skete. 

Både vidnet og s forældre bad skolen anmelde skaden til forsikringssel-
skabet. Det ville skolen først ikke gøre, men vidnet insisterede. Efter lang tid vi-
ste det sig, at forsikringsselskabet ikke ville dække skaden. s forældre 
meldte vist også skaden til deres forsikringsselskab, men efter lang tid kom der 
et afslag. Begrundelsen var, at det var et barn, der var kommet til skade. Vidnet 
skrev den 20. september 2017 den mail, der ses på side 31 i ekstrakten, da vid-
net ville vide, hvad der var sket. Vidnet fik det svar, som man ser på side 32 i 
ekstrakten. Det fremgår ikke af svaret, at der ikke var en lærer til stede, da -

 kom til skade. Vidnet opfatter det som en fortielse af det manglende tilsyn. 
Sagen er anlagt mod skolen, da vidnet finder, at skolens svigt er større end -

s fejl.

Vidnet  har forklaret blandt andet, at hun i dag er 17 år 
gammel. I 2017 gik hun på . Vidnet har gået på skolen i 10 år. De 
havde idræt i  den 20. september 2017. Lærerne ,  og 

 var med som sædvanlig. De var to klasser, der havde idræt sammen. 
Der var altid omklædning og opvarmning først, og herefter blev de opdelt i 
grupper. Den pågældende dag blev de delt op i tre grupper. Vidnet kom i den 
gruppe, der skulle spille floorball. Spillet blev sat i gang af en lærer, men hun 
husker ikke hvem, det var. Læreren fortalte kortvarigt om de basale regler for 
spillet. Det blev bl.a. sagt, at staven ikke måtte løftes over knæhøjde. Læreren 
delte dem op i to hold, og så spillede de kamp. Der var god stemning blandt 
eleverne, ligesom der plejede at være. Det var læreren, der satte dem i gang 
med kampen. På et tidspunkt under kampen kom der en anden lærer og hente-
de den lærer, der var hos vidnets gruppe. Læreren sagde: ”Vi skal ordne no-
get”, og forlod lokalet. Da der ikke længere var nogen lærer til stede, gik det vil-
dere for sig, og eleverne begyndte at slå hårdt til bolden. Vidnet og  
var på samme hold. Skaden skete, mens modstanderne var i angreb. De løb alle 
sammen efter bolden.  var forrest mod vidnets hold. Vidnet var bagved, 
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og hun så s stav komme højt op i luften. Staven røg ind i s ho-
ved. Alle andre stave var ved gulvet. Vidnet vidste, at det handlede om at score 
mål. Reglen om, at staven ikke måtte løftes over knæhøjde, blev ikke overholdt. 
Det var svært at holde staven nede. Den manglende overholdelse af reglen blev 
ikke påpeget af læreren.

Da  blev ramt i hovedet af s stav, måtte eleverne lede efter lære-
ren. Læreren var ikke i nogen af de andre haller.  holdt sig for mun-
den. s tand var røget ned i en fold på vidnets trøje. Vidnet blev ved 

, mens andre elever ledte efter lærerne. Det tog lidt lang tid, før lærer-
ne kom. De havde ikke spillet floorball tidligere i idræt. Der var tre haller, som 
var opdelt af gardiner. Man kunne ikke se gennem gardinerne, men man kunne 
høre igennem dem. De tre lærere opholdt sig i starten i hver sin hal. De var ikke 
altid delt op i hold til idræt. Normalt var der en lærer til stede, når de udførte 
idræt. 

Vidnet  har forklaret blandt andet, at han er 17 år gammel 
og går i 1.g på . Han har gået på skolen siden slutningen 
af 6. klasse. I 7. klasse havde de idræt i  med tre lærere. Det var 
normalt sådan, at de kørte til centret i bus, hvorefter de klædte om, mens lærer-
ne tog de redskaber frem, som de skulle bruge til de forskellige idrætsgrene. De 
blev altid delt op i grupper. Den 20. september blev de også delt op i grupper. 
Vidnet skulle spille floorball. Vidnet var på samme hold som . Vidnet 
havde spillet floorball før, for i 6. klasse på hans tidligere skole havde de haft en 
floorball-turnering mod andre skoler. Der blev givet en lille introduktion til 
spillet, før de gik i gang. Der var blandt andet en regel om, at staven ikke måtte 
løftes højere end knæhøjde, men denne regel blev ikke overholdt. Han husker 
ikke, om dette blev påtalt af læreren. Eleverne havde ikke styr på reglerne, og 
alle løb efter bolden. Vidnet stod cirka en meter fra , da skaden skete. 
Vidnet og  var på samme hold.  blev ramt på munden af -

s stav.  stod vist normalt oprejst, da det skete. Skaden skete efter få 
minutters kamp. På det tidspunkt var der ingen lærer til stede. Vidnet havde ik-
ke lagt ikke mærke til, hvornår læreren forlod lokalet, da vidnet var optaget af 
spillet. Efter skaden var sket, ledte vidnet og andre elever efter lærerne. Vidnet 
løb ned ad gangen, der førte til de andre haller. Her så vidnet . Der var tre 
lærere til fire haller. Læreren kiggede nok på de andre hold. Hallerne var ad-
skilt af gardiner. De ingen grundig information den pågældende dag. På vid-
nets tidligere skole var de blevet grundigt informeret om alle regler for floor-
ball. Der var en generel introduktion til boldspil. Alle løb efter bolden.  
var i angreb og  i forsvar, da skaden sket. Vidnet så, da staven ramte 

s ansigt.

Vidnet  har forklaret blandt andet, at han siden 2011 har arbej-
det på  som lærer i bl.a. idræt og matematik. Vidnet underviser i 
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idræt på alle klassetrin. På de almindelige folkeskoler deltager to lærere i idræt 
for to klasser, men på  var de et fast lærerteam på tre, som be-
stod af vidnet,  og . Vidnet var klasselærer for . Idrætsti-
merne foregik primært i  eller de omkringliggende baner. Der 
var 49 elever i de to klasser. De to klasser havde et sundt forhold til hinanden. I 
6. klasse var eleverne blevet undervist generelt i boldspil. Floorball er en fast 
del af undervisningen på skolen. Den 20. september 2017 havde de idræt i 

, som er et stort center med fire sportshaller, der er adskilt af 
kanvasforhæng og net, som hænger i to søjler. Man kan passere via åbninger i 
siderne. Først var der fælles opvarmning i 15-20 minutter. Det var første gang, 
at de var inden døre efter sommeren. De skulle spille basketball, volleyball og 
floorball og blev blandet på tværs af køn og klasse. Vidnet har undervist i floor-
ball mange gange før. Han gav en basisintroduktion og forklarede, at man altid 
skal have to hænder på staven ved slag, at man skal en hånd på staven i løb, at 
man ikke må kaste med staven, og at den ikke må svinges over hoftehøjde. Sta-
vene er lavet af hård plast. Nogle af dem er dog lavet af glasfibre. Det er junior-
stave, som bruges. Eleverne havde ingen anden beskyttelse, end at de skulle ha-
ve sko på. Der skulle være et kort forløb med hver af de tre sportsgrene. Elever-
ne skulle lære at drible, dvs. bruge stav og bold sammen. De startede med at la-
ve øvelser to og to overfor hinanden. Introduktion og øvelser varede mindst 20 
minutter, heraf blev cirka fem minutter brugt på sikkerhed. Vidnet opholdt sig i 
hallen hele tiden og vejledte eleverne. Hvis en elev løftede staven for højt, ville 
vidnet påtale det over for den enkelte elev, men det skete ikke den pågældende 
dag. Der var sat ca. 15 minutter af til kampen. Det var ikke en turnering. I de 
første 10 minutter af kampen var der god energi, og det var ikke for voldsomt. 
Han så ingen ”høje” stave, så der var ingen påtaler, så vidt han husker. Alle løb 
efter bolden. Vidnet var i hal B.  kom ind og bad vidnet hjælpe med at 
finde et sted til en faldmåtte, og de gik begge ind i hal A.  gik herefter vi-
dere til hal C, mens vidnet gik tilbage til B.  var i hal C. Efter kort tid i hal 
B gik vidnet til hal C. I cirka et minut befandt alle tre lærere sig i den fjerneste 
ende af hal C. Mens vidnet befandt sig der, hørte vidnet skrig eller lignende, og 
flere elever kom løbende mod vidnet. Vidnet havde da været væk fra floorbal-
lkampen i under to minutter. Vidnet gik tilbage til hal B og fandt , som 
var kommet til skade.  tog sig til munden. Det blødte fra s 
mund.  gav vidnet s tand. Han tog  med ind i om-
klædningsrummet.  var i chok, men rolig. Vidnet hjalp . Der 
var en, der fortalte vidnet, at  havde fået en stav i hovedet. Vidnet rin-
gede til s far. Vidnet vidste, at s far var tandlæge. Vidnet og 

 tog en taxa til s fars tandlægeklinik. s far, , 
blev sur og vred over det, der var sket. Vidnet tog tilbage til skolen. Vidnet talte 
med skolens ledelse om, at der skulle foretages en evaluering, og dagen efter 
talte vidnet med hver elev enkeltvis. Eleverne fortalte, at  havde været 
i kontra og efter .  slog til bolden, mens  skærmede med sin 
stav. Nogle elever fortalte, at  befandt sig bag  i s blinde 
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vinkel. Ingen sagde, at  havde gjort det med vilje. Én fortalte, at s 
stav var kommet højt op. Vidnet skrev noter under samtalerne, men noterne er 
efterfølgende bortkommet. 

Vidnet talte med TopDanmark i 2019, og vidnet troede, at sagen var slut. Der 
var og er ingen regler om ekstra skærpet opmærksomhed ved floorball. Hvis 
vidnet havde været bekymret, ville han ikke være gået væk fra hallen. Han hu-
sker ikke, om han havde fat i nogen af eleverne under kampen. Vidnet har ikke 
tidligere oplevet, at en elev er kommet til skade i ansigtet. Skaden skete efter 
cirka 10 minutters kamp, hvilket var i slutningen af timen. Det er sædvanligt, at 
lærerne forlader en kamp kortvarigt. Hvis det er en farlig sport, som for eksem-
pel minitrampolin, forlader man ikke lokalet.

Vidnet  har forklaret blandt andet, at hun har været ansat 
som lærer på  siden 2003. Hun har hele tiden undervist i idræt. 
Hun har hovedfag i idræt. I 6. klasse havde eleverne et forløb med boldspil. I 
den første uge spillede de tre indendørs boldspil: volleyball, basketball og floor-
ball. Der undervises i floorball på alle klasseniveauer. Der bruges junior-stave, 
som har en højde svarende til afstanden fra gulv til navle. Den 20. september 
2017 var der fælles opvarmning i 15 minutter. Eleverne var på forhånd blevet 
inddelt i grupper på tværs af køn og klasse. Vidnet skulle spille volleyball med 
sin gruppe. Det var tilfældigt. Vidnet har tidligere undervist i floorball på 7.-
klassesniveau. Hvis vidnet skulle undervise i floorball, ville hun starte med en 
introduktion til spillet. Blandt andet ville hun forklare, at der ikke må skydes 
over hoftehøjde. Hvis en elev brød reglen, ville vidnet påtale det overfor den 
pågældende elev, og hvis det fortsatte, ville hun bortvise ra spillet. Vid-
net og hendes gruppe var i hal A, og  og hans gruppe var i hal C. På et 
tidspunkt bad vidnet  kigge på noget i hal A.  kom ind til vidnet i hal A 
og var der i cirka 15 sekunder, hvorefter han gik retur til hal B. Senere gik vid-
net til hal C. Hun ledte efter en plads til en måtte. Hun talte med  i hal C. 

 kom også ind i hal C. Cirka et minut senere fornemmede vidnet, at der var 
sket noget i hal B.  og  gik til hal B, mens vidnet samlede de øvrige ele-
ver og tog dem hen til omklædningsrummet. Vidnet var i pigernes omklæd-
ningsrum. Vidnet har ikke deltaget i samtaler med eleverne. Der findes ikke 
særligt skærpede retningslinjer for floorball. De havde et forløb om boldspil i 6. 
klasse. Det var boldbasis, altså undervisning bredt om de tekniske færdigheder 
ved boldspil.

Vidnet  har forklaret blandt andet, at han har været idrætslærer 
på  siden 1992. Han var klasselærer for . Den 20. 
september 2017 var en helt almindelig dag, indtil skaden skete. Der var fælles 
opvarmning som sædvanligt. Vidnet skulle undervise i basketball, hvilket var 
tilfældigt. Undervisningen i floorball indgår som regel også i de mindre klasser. 
Man starter med at introducere reglerne, så laver man øvelser, og til sidst spiller 
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man kamp, hvis der er tid til det. Idræt er nu et eksamensfag, og i 6. klasse un-
dervises i boldbasis i et halvt år og i kropsbasis i det andet halve år. 

 og  kom ind til vidnet i hal C for at finde en plads til en madras. Ik-
ke ret lang tid efter hørte de, at  var kommet til skade. Vidnet tog -

 med ud i omklædningsrummet og rensede ham for blod. Nogen fortalte, 
at  havde fået en stav i hovedet.  var i chok. De ringede til 

s far. En elev gav vidnet s tand. Vidnet har ikke deltaget i 
samtaler med eleverne om ulykken. Der findes ingen krav om skærpet sikker-
hed ved spil af floorball. Det var første gang, at vidnet så en elev komme så al-
vorligt skade. Det er ikke en puck men en plastikbold, som bruges, når der spil-
les floorball på skolen. Det er en regel ved floorball, at staven skal holdes nede 
ved jorden, og den må ikke løftes over hoftehøjde ved skud.

Parternes synspunkter

 har i sit påstandsdokument anført følgende til støtte for på-
standen:

”… Sagsøgers vurdering af sagsforløbet 

Den 20. september 2017 kl. 13.00, da  netop var fyldt 
13 år og gik i 7. klasse, deltog han sammen med sin egen klasse og pa-
rallelklassen i en idrætstime i , som fungerer som 
idrætsanlæg for . 

Under idrætstimen valgte klassens idrætslærer, at ca. 16 af eleverne, 
herunder , skulle spille floorball/hockey. Alle elever 
fik derfor udleveret stave men ingen beskyttelsesmidler. Idrætslære-
ren arrangererede herefter hold, hvorefter idrætslæreren sammen med 
to kollegaer forlod idrætshallen og overlod spillet til eleverne. Der 
blev ikke givet nogen klar og tydelig instruks til eleverne omkring reg-
lerne ved spillet. 

Allerede i forbindelse med uddeling af stave og efterfølgende opde-
ling i hold var der massiv uro blandt klassens elever og i særdeleshed 
blandt nogle af drengene. Der herskedes således blandt nogle en stem-
ning af, at spillet/kampen skulle vindes for alt i verden. 

Straks efter idrætslærerne havde forladt idrætshallen, udviklede spil-
let sig voldsomt blandt nogle af eleverne. Stemningen blandt nogle af 
eleverne resulterede i, at  få minutter inde i floorbal-
lkampen umotiveret, og uden det fulgte af spillets øvrige forhold, fik 
tildelt en floorballstav direkte i hovedet, således staven ramte ham på 
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munden og tænderne.  stod fuld oprejst og slaget 
blev foretaget i hovedhøjde.

Floorballstaven blev slået med ganske voldsom kraft, der på alle må-
der var ude af proportioner med spillet og de øvrige forhold. Slaget 
blev – formentlig - gennemført som et ”kølleslag” der kendes fra bl.a. 
rundbold og baseball – slaget er således langt ud over, hvad man kan 
forvente ved almindelig idrætsudøvelse.
 
Slaget resulterede i, at  fik et ”blackout” midt på ba-
nen samtidig med, at han blødte meget kraftigt fra hovedet/munden. 
Der opstod øjeblikkeligt ”panik” blandt flere af s 
klassekammerater, da flere ønskede at hjælpe ham samtidig med, at 
skaden fremstod meget voldsom. En flok elever løb afsted efter 
idrætslærerne. 
 
Sagsøgte er ikke klar over, hvor idrætslærerne præcis gik hen, men ud 
fra de oplysninger/reaktioner han efterfølgende modtog fra sine klas-
sekammerater, så var idrætslærerne hverken indenfor syns- eller (al-
mindelig) hørerækkevide. Slaget mod Sagsøger var i øvrigt så kraftigt, 
at Sagsøgte ikke erindrer hverken tiden op til, eller umiddelbart efter 
slaget. 

Det anføres i svarskriftet, at lærerne ”drøftede en planlagt placering af en 
måtte for enden af hallen”. Det er ud fra denne beskrivelse uklart, hvor 
lærerne præcis mener, de befandt sig. Det skal hertil bemærkes, at 

 er et stort idræts- og sportscenter, hvorfor man ikke 
kan sammenligne hallernes og centerets størrelse med klassiske gym-
nastik- eller idrætshaller.

For så vidt angår de gardiner, der henvises til i svarskriftet, så skal det 
bemærkes, at de gardiner, der findes i , ikke er gardi-
ner, man kender fra sin almindelige husstand. Gardinerne er store og 
meget tunge forhæng, som er designet til at absorbere både bolde og 
lyd. Synsmæssigt er gardinet at sammenligne med mørklægningsgar-
diner.

Det vil under vidneforklaringerne blive gennemgået, hvor langt ele-
verne måtte løbe for at få kontakt til lærerne, idet det ikke er Sagsøgers 
indtryk, at lærerne blot befandt sig bag et ”gardin”. Derimod er det 
Sagsøgers indtryk – ud fra de oplysninger han efterfølgende har mod-
taget – at eleverne/klassekammeraterne måtte løbe langt for at få fat i 
lærerne. 
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Det første,  husker efter slaget, er, at han af nogle 
klassekammerater bliver ført ud af idrætshallen og ind i et omklæd-
ningsrum, hvor han kunne komme ned at ligge. Det blødte fortsat me-
get kraftigt fra s mund, ligesom det hurtigt kunne 
konstateres, at en af fortænderne var slået helt ud. 

Skaden: 
(Nærværende afsnit er alene medtaget til kort information – delhoved-
forhandlingen angår alene spørgsmålet om ansvar)

s skader blev af hans far tandlæge  
umiddelbart vurderet til: flækket overlæbe, tandkødet revnet, fortan-
den + 1 var slået ud samt at fortanden + 1 tands rod var faktureret.

Skaderne blev i første omgang udbedret af , idet den 
kommunale skoletandpleje ikke håndterer akut opståede tandskader.

I forbindelse med s behandling af skaderne, kunne det 
konstateres, at skaderne på  var så omfattende, at de 
ikke kunne udbedres samlet eller i løbet af en fastsat behandlingsperi-
ode. Skaderne på s tænder og tandkød er så alvorlige 
og omfattende, at  skal modtage løbende behandling 
hos en specialtandlæge hvert 10. år resten af sit liv.

I forhold til de fysiske skader på , så kunne han i 2 
måneder efter skaden ikke spise eller tygge normalt. I årene efter ska-
de kunne  heller ikke tygge/bide normalt med sine 
fortænder.
 
Opgørelse af kravet: 

s krav/forventede udgifter er foreløbig opgjort såle-
des:

Akutbehandling jfr. bilag 1 kr.     10.991,55 
Operativ behandling jfr. bilag 2 á kr. 
51.961,38 gentaget 6 gange kr.   311.768,28 
Operativ behandling – 
Provisorisk del jfr. bilag 3 kr.     15.757,02 
Samlet kr.   338.516,85 

Overslaget for den løbende behandling, bilag 2, er udarbejdet af Speci-
altandlægerne i Bredgade I/S, mens de øvrige overslag for de enkelt-
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stående behandlinger er udarbejdet af Colosseum Tandlægerne Nør-
report.

Sammenfatning 

Det gøres sammenfattende gældende, at  er erstatningsansvar-
lig for den skaden, som  blev pådraget den 20. sep-
tember 2017. 

Retten bør indledningsvis lægge til grund, at  havde en skærpet 
tilsynspligt overfor eleverne i forbindelse med floorballspillet. Rettens 
vurdering skal således ikke tage udgangspunkt i almindelige skader, 
der pludselig kan opstå i integration mellem børn og unge, men deri-
mod tage udgangspunkt i, at  i den konkrete situation havde en 
skærpet pligt til at tilse eleverne, idet den aktivitet/spil de var blevet 
instrueret i at deltage i, i sig selv må betragtes som farlig. 

Det er s vurdering, at  groft har tilsidesat sin 
skærpede tilsynspligt overfor eleverne ved ikke at føre tilsyn med ele-
verne i forbindelse med idrætstimen. Det bør i denne forbindelse be-
tragtes som en skærpende omstændighed, at eleverne af idrætslæreren 
var blevet sat til at spille floorball/hockey. Floorball/hockey må betrag-
tes som en farlig aktivitet, hvorfor  har en skærpet tilsynspligt. 

Sagsøgte anfører som anbringende at:

”At det ikke i sig selv kan anses for ansvarspådragende, at 
idrætslæreren kortvarigt forlod 7. klasseeleverne, mens disse 
spillede floorball-kampen, idet særligt fremhæves, at der ikke 
var noget grundlag for nogen former for konkret tilsyn eller 
indgriben i forhold til kampen,” 

Hertil bemærkes, at den eneste grund til, at fraværet angiveligt blev 
kortvarigt var, at lærerne blev kaldt tilbage af eleverne – lige så vel 
som det for en livredder i en svømmehal er ligegyldigt, om fraværet er 
2 minutter eller 20 minutter, hvis man har en forpligtelse til at overvå-
ge og kontrollere. Det fastholdes, at floorball er en så højintensiv 
idrætsgren/aktivitet, at lærerne har en skærpet tilsynspligt.

Det, at der er en skærpet tilsynspligt, gør samtidig, at årsagssammen-
hængen mellem skaden og Sagsøgtes manglende tilsyn i denne sag må 
betragtes som dokumenteret. 
At idrætslæreren havde flere hold af elever i gang med aktiviteter 
rundt i , kan ikke betragtes som en undskyldelig om-
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stændighed.  har (og havde) en pligt til at sørge for, at der var 
tilstrækkeligt med lærere og/eller pædagoger til at føre tilsyn med ele-
verne, alternativt skulle idrætslæreren/Skolen, have sikret, at alle ele-
ver havde deltaget i samme aktivitet, hvorved idrætslæreren kunne 
føre et tilsyn over alle elever. 

Det er i denne forbindelse ligeledes en skærpende forudsætning, at 
den skadevoldende elev blandt klassens øvrige elever var kendt/be-
rygtet for at være en ganske aktiv/voldsom/ivrig elev. Lærerne havde 
derfor – i lighed med den tilsynsforpligtelse de havde over for klassen 
– også en konkret tilsynsforpligtelse over for eleven.

Herudover bemærkes, at handlingen fra den skadevoldende elev klart 
indikerer, at eleverne forud for floorballkampen heller ikke havde 
modtaget tilstrækkelig instruktion fra idrætslæreren i spillets regler.

Det bestrides i øvrigt, at skaden på  af  kan be-
tragtes som et ”hændeligt uheld”. For det første var ingen repræsen-
tanter fra  tilstede under floorballkampen, hvorfor det er gan-
ske mærkværdigt, at  så ensidigt kan betragte henvendelsen 
som et ”hændeligt uheld”. For det andet kan et slag med en floorball-
stav direkte i hovedet ikke betragtes som et ”hændeligt uheld”. I floor-
ball kan skader fra stave på ben og tilldels den nedre del af maven be-
tragtes som hændeligt, men ikke skader med stave ført direkte i hove-
det på en anden elev.

Det fremgår således af svarskriftet: 

”At det tværtimod må lægges til grund, at skaden opstod ved et 
hændeligt uheld, hvor  i en naturlig kampsituation sky-
der og derved – muligvis pga. ivrighed - kommer til at løfte sin 
stav lidt for højt (hoftehøjde) i forbindelse med slagskuddet 
samtidig med, at sagsøger i sit forsøg på at blokere ’s 
angreb kommer bagfra med foroverbøjet/sænket hoved,” 

De indkaldte vidner vil under hovedforhandlingen blive anmodet om 
at redegøre for denne gengivelse. I øvrigt bemærkes, at en person skal 
sænke hovedet endog ganske lavt, hvis hovedet herefter skal være lidt 
over hoftehøjde med en modstander.

Det er Sagsøgers klare vurdering, at med styrken og den kraft Sagsø-
ger blev ramt med sammenhold med, hvor han blev ramt, så kan det 
skete ikke betragtes som et ”hændeligt uheld”. Det kan være et hæn-
deligt uheld at få en bold i hovedet, ligesom det er et hændeligt uheld 
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at støde ind i hinanden, men det er ikke et hændeligt uheld at få en 
hockeystav i hovedet med den kraft, som er sket i denne sag.

Selvom tabsopgørelsen ikke skal behandles under den kommende del-
hovedforhandling, så henvises under alle omstændigheder til, at de 
fremlagte honoraroverslag klart indikerer, at sammenstødet (og kon-
sekvenserne heraf) ganske klart overstiger et hændeligt sammenstød 
mellem en person og en hockeystav uden selvstændig kraft.

I forhold til stavenes indretning anføres i svarskriftet følgende: 

”At der ikke gælder særlige krav til sikkerhedsudstyr eller lig-
nende i forbindelse med undervisningen, hvorved fremhæves, 
at de anvendte hockeystave er af hård plast og ikke af metal el-
ler træ som de redskaber, der anvendes til anden undervisning 
i idræt eller boldspil,” 

Sagsøgtes vidner vil under hovedforhandlingen blive anmodet om en 
redegørelse for dette synspunkt. Der synes ikke umiddelbart at være 
belæg for, at hård plastik skulle medføre færre skader, hvis det ram-
mer i mundregionen/hoved, end træ og metal. Det bemærkes, at man 
med hård plastik kan opnå en højere hastighed på staven/redskabet, 
og dermed samme kraft som ved tungere genstande.

Det er slutteligt vigtigt at være opmærksom på, at der var tale om en 
for eleverne obligatorisk idrætstime. Eleverne er/var således ”tvunget” 
til at deltage, selvom de måske måtte føle sig nervøse eller truede.

Man kan således ikke sammenligne situationen med en leg i skolegår-
den eller fritiden, hvor elever/børn har mulighed for at forlade le-
gen/spillet. Dette faktum understreger i øvrigt også lærernes tilsyns-
pligt med spillet – lærerne sætter gang i et højintensivt spil, og har 
derfor også ansvaret for spillets gang. Der gælder således et skærpet 
ansvarsgrundlag for Sagsøgte i forhold til de elever, man havde sat i 
gang med den obligatoriske idrætsundervisning…”

 har i sit påstandsdokument anført følgende til støtte for fri-
findelsespåstanden:

 ”…At sagsøger bærer bevisbyrden for, at skolen har handlet ansvar-
spådragende ved påstået manglende instruktion eller tilsyn i 
forbindelse med gennemførelsen af idrætsundervisningen den 
20. september 2017, og at denne bevisbyrde ikke er løftet,
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At det gøres gældende, at skaden skete under gennemførelse af en 
såvel lovlig som forsvarlig aktivitet i form af floorball, der ikke 
kan anses som en farlig aktivitet, men derimod som en naturlig 
del i undervisningen af elever i boldspilsøvelser,

At der ikke gælder særlige krav til sikkerhedsudstyr eller lignende 
i forbindelse med undervisningen, hvorved fremhæves, at de 
anvendte hockeystave er af hård plast og ikke af metal eller træ 
som de redskaber, der anvendes til anden undervisning i idræt 
eller boldspil, 

At sagsøger ikke har løftet sin bevisbyrde for, at der i forbindelse 
med undervisningen er handlet i strid med hverken retnings-
linjer, vejledninger eller lignende for gennemførelse af under-
visningen, endsige at der skulle gælde særlige krav til undervis-
ning i floorball med anvendelse af plasticstave,

At det ikke i sig selv kan anses for ansvarspådragende, at 
idrætslæreren kortvarigt forlod 7. klasseeleverne, mens disse 
spillede floorball-kampen, idet særligt fremhæves, at der ikke 
var noget grundlag for nogen former for konkret tilsyn eller 
indgriben i forhold til kampen, 

At det ikke er bevist, at der skulle gælde nogen hverken konkret 
eller generel forpligtelse til skærpet tilsyn i forhold eleven, der 
forvoldte skaden, idet fremhæves, at sagsøger – uanset at det 
øjensynligt hævdes, at eleven fordrede særligt tilsyn, og uanset 
at det hævdes, at elevens slag, der uheldigvis ramte sagsøger, 
var uforsvarligt – har valgt ikke at anlægge sag/fremsætte krav 
mod eleven,

At hertil kommer, at sagsøger ikke har løftet sin bevisbyrde for år-
sagssammenhæng mellem idrætslærerens kortvarige fravær fra 
kampen og selve skadens opståen, således som dette er beskre-
vet i stævningen og ovenfor i svarskriftet, idet skaden i princip-
pet – og uheldigvis – kunne ske uanset lærerens tilstedeværelse 
i forbindelse med kampen,

At bevisbyrden for en påstået sammenhæng mellem en sådan 
manglende instruktion af eller tilsyn med den pågældende elev 
F og skadens opståen i det hele påhviler sagsøger, 

At bevisbyrden for, at eleverne ikke skulle være instrueret tilstræk-
keligt i forbindelse med floorballøvelsens gennemførelse påhvi-
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ler sagsøger, og denne bevisbyrde er heller ikke løftet, herunder 
i forhold til årsagssammenhæng mellem påstået manglende in-
struktion og skadens opståen,

At det tværtimod må lægges til grund, at skaden opstod ved et 
hændeligt uheld, hvor  i en naturlig kampsituation sky-
der og derved – muligvis pga. ivrighed - kommer til at løfte sin 
stav lidt for højt (hoftehøjde) i forbindelse med slagskuddet 
samtidig med, at sagsøger i sit forsøg på at blokere ’s 
angreb kommer bagfra med foroverbøjet/sænket hoved,

At selv hvis en lærer havde været til stede, da selve skaden skete, 
ville dette have været uden betydning for den konkrete skade, 
da skaden skete under kampen på brøkdele af et sekund, hvor 
det uanset hvad ikke ville have været muligt for læreren kon-
kret at gribe ind eller forhindre skaden, lige så lidt som for ek-
sempel en skade forvoldt ved en tackling under en fodbold-
kamp,

At uanset skadens alvorlige karakter så er der tale om et hændeligt 
uheld, som ikke kan tilskrives manglende instruktion eller til-
syn mv. fra skolens side, og

At skolen derfor skal frifindes…”

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 
af sagen.
 
Rettens bemærkninger

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at s tandskader op-
stod ved, at en anden elev, , ramte  på munden 
med sin hockeystav under en hockeykamp i en idrætstime på den sagsøgte sko-
le. Retten lægger til grund, at  svingede sin stav over hoftehøjde, 
så den ramte , der var opretstående men let foroverbøjet, på 
munden.

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at læreren, , forud 
for hockeykampen havde instrueret eleverne om spillets regler, herunder 
blandt andet om, at stavene ikke måtte svinges over hoftehøjde.

Det følger af § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i 
skoletiden, at der påhviler skolens leder en skærpet tilsynspligt, når undervis-
ningen foregår i blandt andet idrætslokaler.
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Den undervisning, som sagen drejer sig om, foregik i et idrætslokale, og en ho-
ckeystav er et potentielt farligt redskab, hvis den svinges over hoftehøjde. På 
denne baggrund finder retten, at det påhvilede skolen at føre et effektivt tilsyn 
med hockeykampen med henblik på at sikre, at forbuddet mod at svinge hock-
eystaven over hoftehøjde blev respekteret.
 
Retten finder det efter bevisførelsen ikke godtgjort, at et sådant effektivt tilsyn 
blev ført. Retten har herved særligt lagt vægt på, at læreren, , 
ubestridt ikke var til stede ved hockeykampen på det tidspunkt, hvor ulykken 
skete, og han var heller ikke til stede i minutterne forud herfor.

Som følge heraf er sagsøgte ansvarlig for den skade, som  blev 
påført, hvorfor

B E S T E M M E S :

Sagsøgte, , er erstatningsansvarlig for den skade, som  
 blev påført under en idrætstime den 20. september 2017.

***
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