
Hei Ecuador gjengen. 

Dere kommer helt sikkert til å prates litt om hvem som har fått tilbake penger for turen fra 
forsikringsselskapene og hvem som ikke har fått. Utrolig trist og leit at ikke alle har fått refusjon, når 
forsikringsselskapene har denne samme dokumentasjonen fra alle elevene. 

Siden det er ulik konklusjon fra forsikringsselskapene, mener jeg at det er grunnlag for å forsøke en 
gang til, altså ikke gi seg hvis en har fått et avslag. Dette vil jeg nå hjelpe dere med hvis dere ønsker. 

Min plan for å bistå dere, er at skolen (jeg) må argumentere mot hvert enkelt avslag fra de ulike 
forsikringsselskapene og så sende denne argumentasjonen direkte til saksbehandleren som du har 
hatt i forsikringsselskapet.  Jeg kan ikke garantere at det vil hjelpe, men jeg har noen verktøy og 
formuleringer som jeg mener det er verdt å forsøke i denne situasjonen :) 

  

Til alle: 

Flott om dere kan svare meg på punkt 1 i listen under. Send mail til bjorn@fhssorlandet.no 

Til de som har mottatt refusjon: 

Flott om dere kan svare meg på punkt 1 og 2 i listen under. Svar til bjorn@fhssorlandet.no. Dette kan 
hjelpe til for de som ikke har mottatt refusjon. Selv om du har sendt meg dette før, så vær snill og gjør 
det en gang til.  

Til de som ha mottatt avslag: 

Flott om dere svarer på alle punktene i listen under, altså 1-3. Svar til bjorn@fhssorlandet.no. Selv om 
du har sendt meg dette før, så vær snill og gjør det en gang til.  

Punkter med nødvendig informasjon: 

1: Status på forsikringssaken din. 

1. A) Fått refusjon 
2. B) Fått avslag 
3. C) Venter på svar fra Folkehøgskolen Sørlandet 
4. D) Ikke hørt noe fra forsikringsselskapet 

2: Kopi av bekreftelsen som viser at du har mottatt refusjon eller fått avslag fra forsikringsselskapet. 
Pass på det blir best mulig kvalitet og at forsikringssaksnummeret vises tydelig. Viktig at alle sider av 
dette avslaget blir sendt, slik at jeg kan lese vurderingene som er gjort. 

3: Navn og e-postadresse til den personen som har behandlet saken din. 

 


