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afsagt den 5. december 2022

Sag BS-
(20. afdeling)

(advokat Jesper Ravn)

mod

(advokat Rasmus Lindhardt Jensen)

Landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Nicolaj Sivan Holst (kst.) har 
deltaget i sagens afgørelse.

Københavns Byret kendelse af den 2. juni 2021 (BS- ) er med 
Procesbevillingsnævnets tilladelse af den 21. oktober 2021 i medfør af retspleje-
lovens § 253, stk. 4, kæret af  med påstand om frifindelse. 

Indstævnte, , har påstået stadfæstelse.  

Kæremålet har været behandlet mundtligt 

Sagsfremstilling
Der er for landsretten afspillet en videooptagelse af lokalet i , 
der anvendes til idrætstimer af . Af videoen fremgår, at idræts-
hallen er delt i 4 baner, adskilt af net og gardiner fastgjort i loftet. Det er oplyst, 
at videoen er optaget til brug for sagen. 
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Forklaringer
, , , ,  

 og  har afgivet supplerende forklaring. 

 har supplerende forklaret, at hans tand knækkede og hans 
læbe flækkede både udvendigt og indvendigt, som følge af slaget fra -

. Han har siden da været til tandlæge mindst ti gange, og han er altid op-
mærksom, når han skal spise. Han tør ikke spille fodbold af frygt for nye skader 
på tænderne. Han mener, at videooptagelsen fra  viser forhol-
dene i hallen nogenlunde, som det var dengang, men dog var gardinerne nok 
lidt tungere og sad tættere på stolperne. Gardinernes funktion var at isolere ly-
den og at forhindre, at bolde kom fra en bane over på en anden. Banerne har en 
størrelse svarende til en håndboldbane. Spillet blev lidt vildere end det plejede 
at være, da læreren forlod lokalet. Han husker ikke, om han stod stille eller var i 
bevægelse, da han blev ramt. Han havde fokus på bolden, dvs. at han kiggede 
nedad. Han ved ikke, hvor længe  havde været væk, før skaden skete. Han 
var i den venstre side af banen, da han kom til sig selv igen. Senere husker han, 
at han stod i omklædningsrummet og manglede en tand.

 har supplerende forklaret, at gardinerne i hallen gik op til 
loftet, var spændt fast, og at man ikke kunne se igennem dem. Banerne var nok 
på størrelse med håndboldbaner. Man kunne høre larm fra de andre baner, men 
intet se. De fik en instruktion til spillet fra læreren, men den var hurtigt overstå-
et. Det var ikke avanceret, de gik jo kun i 7. klasse. Der blev bl.a. sagt noget i stil 
med: »lad være med at slå hinanden i hoved med en stav«. Der var mere grun-
dige instrukser, da han skulle spille turnering i samme sportsgren på sin tidli-
gere skole. Han tror ikke, der gik lang tid fra læreren gik, til uheldet skete, må-
ske et minut. Der var lærere på banerne lige ved siden af. De var ikke samlet, 
men ved de andre baner for at give instrukser. Spillet bar præg af, at det var 7. 
klasses elever, der ikke var så modne. 

 har supplerende forklaret, at de instrukser de fik, nok var helt 
basale, bl.a. om at de skulle spille ordentligt. Der var ikke en aggressiv stem-
ning, der var blot en vindermentalitet. Reglerne blev generelt overholdt. Han 
husker ikke, om de lavede øvelser før kampen. Det var et skud på mål, da han 
svingede staven, men han kan ikke præcist angive med hvilken kraft. Han hu-
sker, at  stod foroverbøjet, som når man er i forsvarsposition. Han kan 
ikke nærmere beskrive, hvordan han gennemførte slaget. Han har ikke spillet 
floorball før, men han har spillet ishockey, der minder lidt om floorball, med 
familie og venner.

 har supplerende forklaret, at den instruktion de fik, mest 
bestod af, at der var to hold, der skulle score mål. Mht. sikkerheden blev der 
kun sagt, at staven ikke måtte komme for højt op. Hun husker ikke, hvor lang 
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tid der gik fra de startede, førend læreren gik. Hun husker, at reglerne ikke blev 
overholdt, men hun husker ikke, om det blev vildere, da læreren var gået. Som 
hun husker det, stod de alle i en stor klump, da uheldet skete. Hun så ikke, 
hvilken del af staven, som ramte . Hun stod under en meter fra -

, da han blev ramt. Det var ikke sædvanligt, at lærerne var væk, når de 
dyrkede idræt. 

 har supplerende forklaret, at den instruktion, som han giver 
eleverne, bl.a. består i at forklare, hvordan man løber med bolden, fører staven, 
dribler etc. Han er sikker på, at der også den dag, hvor skaden skete, var in-
struktion på normal vis forud for spillet. Han har stadig ikke nogen erindring 
om, at han påtalte, at nogen ikke holdt reglerne. Spillet var ikke specielt vold-
somt. Hvis det havde været tilfældet, ville han have stoppet kampen. Han har 
tidligere stoppet kampe, der var for voldsomme, men der var tale om indsko-
lingselever. Han talte med alle eleverne undtagen  dagen efter. Han 
har efterfølgende haft samtaler med eleverne og fået fortalt, hvordan skaden er 
sket. Det er vidnets indtryk, at  ved episoden bøjede sig frem for at 
blokere et skud fra . Både  og  var mindre dengang, så der-
for skulle en stav ikke løftes særligt højt for at ramme i ansigtet. Der er ikke ind-
ført særlige regler eller retningslinjer om skolens idrætsundervisning efterføl-
gende, men det er blevet indskærpet for lærerne, at de overfor eleverne skal 
understrege, at staven ikke må løftes over knæhøjde. Det tog nok ca. 5 minutter 
at instruere om sikkerhed, hvor han sad ned, mens eleverne lyttede. Det tager 
ca. 5 min, fordi eleverne skal koncentrere sig og ofte har spørgsmål. 

 har supplerende forklaret, at hun stadig underviser i idræt 
og er fagansvarlig for idræt på skolen. Der er ikke indført særlige skærpede reg-
ler om skolens idrætsundervisning efterfølgende, heller ikke vedrørende floor-
ball, som der stadig undervises i. Hun har kontaktet Undervisningsministeriets 
fagkonsulent på området og fået oplyst, at der ikke er særlige regler om floor-
ball, i modsætning til visse former for redskabsgymnastik, hvor der er krav om 
skærpet tilsyn. Der har ikke været skriftlig kommunikation med Undervis-
ningsministeriet, kun telefonisk. Instruktionen om sikkerhed i idrætsundervis-
ningen vil afhænge af, hvad der undervises i, og hvilke redskaber der skal be-
nyttes.      

Anbringender
Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og pro-
cederet i overensstemmelse hermed.

 har herunder yderligere anført, at der ikke i skolens almindeli-
ge tilsynspligt ligger en forpligtigelse til konstant og uafbrudt at holde øje med 
elever på 7. klassetrin i forbindelse med idrætsundervisning, så længe der ikke 
er tale om en farlig aktivitet. Ved byrettens vurdering af, om skolen har tilside-
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sat sin tilsynsforpligtigelse, har man i strid med tidligere praksis vendt bevis-
byrden om.

 har yderligere anført, at skolen er underlagt et særligt skærpet 
tilsyn med elever i forbindelse med afholdelse idrætstimer, og at dette tilsyn 
skærpes yderligere, hvor der anvendes redskaber, der er farlige. 

Landsrettens begrundelse og resultat
Efter bevisførelsen lægges det til grund, at  under en floorball-
kamp, i forbindelse med en idrætstime på  d. 20. september 
2017, blev ramt i ansigtet med en hockeystav, hvorved han pådrog sig skader 
på tænder og munden. Det lægges videre til grund, at skaden skete ved, at en 
anden elev, , svingede sin stav i forbindelse med et skud på mål. 

Det påhviler skolen at føre tilsyn med eleverne i forbindelse med idrætsunder-
visning. Det følger af § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens 
elever i skoletiden, at indholdet og udstrækningen af et sådant tilsyn afhænger 
af elevernes alder, pågældende aktivitet og eventuelle risikomomenter, såsom 
f.eks. brug af farlige genstande. Spørgsmålet er herefter, om  har 
tilsidesat sin tilsynspligt på en sådan måde, at det kan medføre et erstatnings-
ansvar for skolen.       

Landsretten tiltræder, som anført af byretten, at det må lægges til grund, at læ-
reren  forud for kampen, havde instrueret eleverne i spillets 
regler og sikkerhedsforanstaltninger, herunder blandt andet, at stavene ikke 
måtte løftes over knæhøjde.

 bærer bevisbyrden for, at skolen har handlet ansvarspådra-
gende. Landsretten finder, at  efter elevernes alder, og efter de 
af ham givne instrukser om spillets gennemførelse, ikke havde særlig anledning 
til at tvivle på, at disse instrukser ville blive fulgt af eleverne. Landsretten finder 
herefter ud fra en samlet vurdering ikke, at  har ført bevis for, 
at skolen har begået fejl eller forsømmelser, i form af manglende instruktion 
eller tilsyn, der kan pådrage  erstatningsansvar. Der er heller 
ikke holdepunkter for at antage, at s kortvarige fravær fra ba-
nen på ulykkestidspunktet har haft indflydelse på, at ulykken skete. 

Herefter findes kærende, , ikke at have pådraget sig et erstat-
ningsansvar i anledning af s tilskadekomst. Landsretten tager 
derfor s frifindelsespåstand til følge.

Efter sagens udfald og forløb sammenholdt med parternes påstande skal -
 betale sagsomkostninger for begge retter til  med i 



Privatskole

Privatskole

PrivatskoleSKL

5

alt 50.000 kr. Beløbet er til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms, 
da  ikke er momsregistreret. 

THI KENDES FOR RET:

Kærende, , frifindes. 

I sagsomkostninger skal  inden 14 dage betale 50.000 kr. til  
. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.



PrivatskoleSKL

Publiceret til portalen d. 05-12-2022 kl. 10:00
Modtagere: Advokat (H) Jesper Ravn, Advokat (H) Rune Bredtoft, 
Indkærede , Kærende , Advokat (L) 
Rasmus Lindhardt Jensen


