Bevilling & vedligeholdelse
af undervisningsrelaterede
hjælpemidler
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Økonomi

navnet på den PPR-konsulent,
der har stået for den faglige
vurdering.

Økonomien til undervisningsrelaterede hjælpemidler er i Mariagerfjord Kommune udlagt til den enkelte
skole. Et hjælpemiddel til en
værdi under 7500 kr. betales
derfor af skolen selv.

Dagligt brug og vedligeholdelse
Hjælpemidlet skal behandles
og vedligeholdes på forsvarlig
måde. Ansvaret påhviler den
skole, som har det. Det må
ikke sælges, pantsættes, udlejes eller udlånes. Skolen forpligter sig til løbende at vedligeholde og rengøre hjælpemidlet. Skolen står selv for
vedligehold og afholder udgift
ved mindre drift - eks. reparationer og udskiftning af små reservedele som dæk, sædebetræk, hjullejer mm. efter almindeligt slid. Skolen dækker udgifter ved misvedligehold og
genanskaffer bortkomne enheder.

Ved beløb over 7500 kr. kan
Mariagerfjord Kommunes skolefagenhed søges om at stille
hjælpemidlet til rådighed. Vurdering og vejledning omkring
valg af hjælpemiddel foretages
af en PPR-konsulent. Denne
vurdering er afgørende for om
skolefagenheden vil afholde
udgiften ved anskaffelse.

Faktura vedr. bevilget hjælpemiddel, som skolen ikke selv
skal betale, sendes til Fællessekretariatet Mariager RådVed større reparationer
hus. Der sendes CPR NR med
Ved omkostningstunge reparapå barnet, som skal bruge
tioner skal firmaet bag det enhjælpemidlet og også gerne
kelte hjælpemiddel foretage
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reparationen - på garanti, hvis
ikke den er udløbet. Kontakt til
firmaet går via PPR-konsulent.
Skolen kontakter denne. Det
vurderes om reparation er den
bedste løsning. Udgiften dækkes af skolefagenheden, hvis
der i øvrigt ikke er tale om
selvforskyldte skader eller mistede enheder.

den, som lovmæssigt kræver
service eftersyn - eks. årligt
tilsyn af lifte - betales disse af
skolefagenheden. Det årlige
eftersyn iværksættes af skolen
selv, evt. i samarbejde med
PPR-konsulent.
Tilbagelevering
Når hjælpemidlet ikke længere
anvendes eller grundlaget for
bevillingen er bortfaldet, er det
skolens ansvar, at det leveres
tilbage til skolefagenhedens
depot på Astrup skole. Skifter
barnet fra kommunen til privat
- eller efterskole, returneres
hjælpemidlet ligeledes. Hjælpemidlet leveres tilbage i funktionel og rengjort stand! Er der
behov for hjælp til transporten,
kan skolen evt. aftale med
Handicap - Blæksprutten,
Adelgade 78, 9500 Hobro. Telefon: 97 11 58 87. Skolen betaler selv herfor.

Selvforskyldte skader - behov for genanskaffelse
Ved selvforskyldte skader forstås skader, der er opstået
ved uhensigtsmæssig brug
eller forkert håndtering af hjælpemidlet, eks. at batteriet ikke
er ladet op efter anvisning. Her
skal skolen selv afholde udgiften for reparation eller udskiftning. Det samme gælder ved
genanskaffelse af bortkomne
enheder eks. ledninger, opladere, øresnegle med mere.
Årlige service eftersyn
Der hvor der er bevilget et
hjælpemiddel af skolefagenhe3

Folderen er udgivet i november
2016 som et samarbejde mellem skolefagenheden og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Skolefagenheden/PPR
Ndr. Kajgade
9500 Hobro
Telefon 97 11 30 00
www.mariagerfjord.dk
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