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Hver anden skoleelev har gadgets med i skolen
De danske skoleklasser bugner med elektronik. Mere end hvert andet barn har nemlig
PC, tablet eller smartphone med i skolen. Hos de ældste elever er det hele 79 %, der
hver dag pakker elektronik i skoletasken. Det viser en ny undersøgelse, som Gallup
TNS har foretaget for Gjensidige Forsikring.
Når klasselokalerne er fyldt med børn efter
sommerferien, er det ikke kun nye penalhuse
og flot indbundne bøger, der bliver hevet op af
skoletaskerne. For blandt de 9-12-årige har
mere end hvert andet barn computer, tablet
eller smartphone med i skole hver dag. Blandt
de 13-15-årige er det hele 79 %, der hver
morgen pakker tasken med en af de dyre
gadgets. Det viser en ny undersøgelse, som
Gallup TNS har foretaget for Gjensidige
Forsikring.

”Det vigtigste er selvfølgelig, hvis man kan
undgå, at der sker noget med ens ejendele. Så
prøv at gøre det så svært som muligt for tyven
at komme til de dyre gadgets. Børnene skal
hele tiden vide, hvor deres ting er, og de må
ikke efterlade det uden opsyn. Men selv hvis
man garderer sig mod uheld og tyveri, kan
tyven stadig overraske en. Derfor er det
enormt vigtigt, at man ved hvordan forsikringen
dækker, hvis uheldet er ude,” siger Kim RudPetersen og uddyber:

”Det er ikke mærkeligt, at teknologien for alvor
har indtaget skoleklasserne. Det er positivt, at
de unge allerede tidligt bliver vant til at bruge
eksempelvis avancerede tablets og
smartphones. Når det så er sagt, så er det
vigtigt, at man som forælder sørger for, at
børnene ved hvordan de skal opbevare og
behandle deres elektroniske apparater. Det er
så ærgerligt, hvis ens tablet eller smartphone
går i stykker eller bliver stjålet,” siger Kim RudPetersen, Koncerndirektør i Gjensidige Nordic.

”Det er altid ærgerligt at miste sine ejendele.
Men for børn og unge kan det være ekstra
svært at forstå, hvorfor ens ting pludselig er
væk. Hvis man ved hvordan man er forsikret,
kan man langt hurtigere få løst problemet.

Kun hver fjerde ved hvordan børnenes
elektronik er forsikret
Undersøgelsen viser desuden, at i de store
klasser, har mindst én elev fået stjålet en
gadget i skolen. 6 % af de 13-15-årige har
nemlig fået stjålet PC, tablet eller smartphone i
skoletiden. Men når uheldet er ude, og en
tyveknægt har fisket barnets værdier op af
tasken, ved blot 27 % af de adspurgte
forældre, hvordan forsikringen dækker.

Gode råd








Hav altid kode på din telefon og tablet
Benyt muligheden for at kunne slette
indhold på dine enheder via internettet,
hvis de bliver stjålet
Lås værdier inde i skab, hvis det er
muligt
Medbring ikke dyr elektronik i
fritidsklub eller omklædningsrum hvor
der ikke er skabe, der kan låses
Kend din forsikring, så du ved hvordan
den dækker
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Baggrund og fakta
Analysen er foretaget af Gallup TNS for Gjensidige Forsikring i juni 2013 blandt 1233 respondenter
Har dit barn PC, tablet eller smartphone med i skole?
5-8 år
9-12 år
Ja, hver dag
3%
50 %
Ja, men kun sjældent
9%
19 %
Nej, aldrig
82 %
31 %

13-15 år
79 %
11 %
3%

Har dit barn fået stjålet PC, tablet eller smartphone i skolen?
5-8 år
9-12 år
Ja
0%
2%
Nej
100 %
98 %

13-15 år
6%
94 %

Ved du, hvordan din forsikring dækker, hvis dit barn får stjålet værdier i skolen?
Total
Hovedstaden Sjælland
Syddanmark Midtjylland
Ja
27 %
27 %
35 %
25 %
20 %
Nej
67 %
67 %
63 %
68 %
75 %
Ved ikke
6%
6%
2%
8%
5%

Nordjylland
36 %
54 %
10 %

Billede. Koncerndirektør Nordic i Gjensidige Forsikring, Kim Rud-Petersen (Foto: Lars Svankjær)
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