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Side 3 

 

Indledning 
 

”At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske – blot, at du er 

medmenneske”. Dette citat er grundlaget for denne handleplan. 

 

På enhver skole og i enhver klasse vil en eller flere elever hvert år blive udsat for sorg eller krise. 

Det vigtigste af alt er derfor at slå fast, at vi, når situationen opstår, ALTID GØR NOGET.  

 

Et barn kan føle sorg af mange årsager. Men specielt når det drejer sig om alvorlige ulykker, 

alvorlig sygdom eller dødsfald blandt familie eller venner er det – af flere årsager – ofte svært at 

tackle den tragiske hændelse på en god måde. Denne omsorgsplan skal betragtes som en 

handleplan for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller dødsfald skulle finde sted. 

 

 

Omsorgsgruppe 
 

Når der sker en tragisk hændelse for en af skolens elever eller medarbejdere vil der straks blive 

igangsat et arbejde i en akut nedsat omsorgsgruppe. Denne gruppe nedsættes fra gang til gang og 

vil bestå af: 

 

 Den ansvarlige afdelingsleder 

 Den pågældende klasselærer* og pædagog (hvis pågældende barn er i indskolingen) 

 SFO- eller klubleder 

 Skolerådgiver og/eller en repræsentant fra AKT 

 

Så snart en medarbejder hører om, at der er sket en tragisk hændelse, skal den ansvarlige 

afdelingsleder kontaktes. 

 

Det er den ansvarlige afdelingsleder, der er ansvarlig for at indkalde omsorgsgruppen.  

 

Omsorgsgruppen skal sikre sig at følgende sker: 

 Klasselærer*/SFO aftaler, hvem der er primæromsorgspersoner 

 Det aftales, om der skal udarbejdes en handleplan for det berørte barn 

 Det aftales, om der skal udarbejdes en handleplan for de øvrige børn 

 De breve, vi skriver til barnet og de efterladte, skal være personlige 

 Der skal være et klart tilbud om, at vi er parate til at snakke og stå til rådighed over for 

barnet og de efterladte, i det omfang det ønskes 

 Alle lærere (incl. kuffertlærere) og pædagoger, der i det daglige har kontakt til barnet, skal 

informeres om hændelsen 

 

* I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at det er en anden lærer end klasselæreren, der 

inddrages i sagen. Det vurderes fra sag til sag. 

 

 

Kriser opstået uden for skoletiden 
 

Når der sker en tragisk hændelse uden for skoletiden (weekender og ferie), skal den person, som 

hører om hændelsen kontakte pågældende afdelingsleder. Det er herefter op til den ansvarlige 

afdelingsleder at vurdere, om omsorgsgruppen skal indkaldes, eller om det kan vente til den 

kommende hverdag. 



Side 4 

Om sorg og krise – faser/reaktioner 
 

Forskellige begivenheder kan medføre krisereaktioner hos børn og voksne. De begivenheder, som 

oftest fører til krise hos børn er: 

 

 Separation og skilsmisse 

 Fysisk mishandling og seksuelt misbrug 

 At være barn af psykisk syge forældre 

 At være hospitaliseret 

 At blive fjernet fra hjemmet/anbragt 

 Nærtståendes død 

 Adskillelse fra primærpersoner 

 Katastrofer 

 

De umiddelbare reaktioner på krise kan være: 

 

 Fornægtelse (det er naturligt og normalt for børn at benytte sig af fornægtelse som forsvar 

mod ubehagelige følelser) 

 Græder ofte ikke (10% græder dog heftigt) 

 Upassende latter 

 Stiller barske realistiske spørgsmål (”hvad skal jeg have på til begravelsen”, ”så får jeg 

mors smykker?” o.s.v) 

 Sørgmodighed, bedrøvelse 

 Vredesudbrud 

 Regressive træk (tommelfingersutning, angst for separation, sengevædning, tvangsmæssig 

spisning, grisen sig til, søvnbesvær og mareridt) 

 Opsplitning i psyken (på samme tid være bevidst om det skete og fornægte det og 

følelserne, som er forbundet hermed) 

 

Nogle bearbejder hurtigt sorgen, efter dødsfaldet er blevet kendt. Andre vil først få mærkbare 

reaktioner et stykke tid efter. 

 

Skyldfølelse er en af de typiske sorgreaktioner hos børn og unge mennesker. Hos børn forbindes 

skyldfølelse ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. Både hos børn og teenagere 

forbindes tit med ”magisk tænkning:” Døde hun, fordi jeg sagde, hun var dum? Døde han, fordi 

jeg sparkede ham engang?” I denne sammenhæng er rådgivning og vejledning meget vigtig. 

   

Ifølge Cullberg (Krise og udvikling) gennemgår de fleste 4 stadier i forbindelse med en sorgkrise: 

 

1. Chokfasen (uvirkelighedsfølelse, hvor vi ikke handler rationelt og, hvor der kan komme 

voldsomme følelsesudladninger) – kan vare fra et øjeblik til nogle døgn. 

 

2. Reaktionsfasen (forsøg på at genetablere mening eller forståelse) – kan vare i flere 

uger/måneder. 

 

3. Bearbejdningsfasen (accept af, at det skete ikke kan ændres) – kan vare i over et år. 

 

4. Nyorienteringsfasen (orientering imod fremtiden - individet vil leve med et ar i sjælen, som 

aldrig forsvinder) – vil bestå hele tiden 

 

Omsorg er ikke at sige: 

 Det går nok snart over 

 Sådan skal du ikke tænke 

 Nu skal vi bare se at komme videre 

 Det kunne have været endnu værre 

 Nu synes jeg, vi skal prøve at tale om noget andet 

 Græd ikke. Det skal nok gå alt sammen 
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Alvorlig sygdom eller ulykke hos eleven eller elevens 
nærmeste familie 
 

Følgende handlingsplan følges: 

 

 Omsorgsgruppen nedsættes og drøfter, hvordan situationen gribes an. 

 

 Skriv til klassens forældre. Forslag til tekst: 

 

 

Kære forældre 

 

Skolen har i dag modtaget besked om, at …... 

 

Vi har i dag orienteret klassen om dette, og det er naturligvis noget, vi alle er 

berørte af. I de nærmeste dage kommer vi nok alle til at bruge meget tid på at 

tale om situationen. Det er af stor betydning for børnene, hvis man i hjemmet 

taler åbent om det. 

 

I er naturligvis velkomne til at kontakte skolen, hvis I har behov for dette. 

 

 

 

 Vigtigt, at vi siger til familien, at vi løbende tager kontakt til dem. Det er os, der har 

overskuddet.  

 

 Giv eventuelt tilbud om lektiestøtte eller særlige vilkår i SFO. 

 

 Skærpet opmærksomhed på længere sigt. 

 



Side 6 

 

En elev mister en af sine nærmeste 
 

Følgende handlingsplan følges: 

 

 Omsorgsgruppen nedsættes og drøfter, hvordan situationen gribes an. 

 

 Familien kontaktes af klasselæreren, og skolelederen vurderer herefter, hvordan elevens 

klasse orienteres. 

 

 Fortæl, om muligt, hvad der er sket. Forbered kammeraterne på, at eleven kan være mere 

sårbar end ellers, og at de derfor bør vise ekstra omtanke. 

 

 Skriv til klassens forældre. Forslag til tekst: 

 

 

Kære forældre 

 

Skolen har i dag modtaget besked om, at…… 

 

Vi har i dag orienteret klassen om dette, og det er naturligvis noget vi alle er 

berørte af. I de nærmeste dage kommer vi nok alle til at bruge meget tid på at 

tale om situationen. Det er af stor betydning for børnene, hvis man i hjemmet 

taler åbent om det. 

 

Familien forventer, at begravelsen finder sted XXXXX. Familien har givet 

udtryk for, at klassen og deres forældre er velkomne til at deltage. Når vi får 

endelig besked om tidspunktet for begravelsen, vil vi orientere om det her på 

Intra. 

 

I er naturligvis velkomne til at kontakte skolen, hvis I har behov for dette. 

 

 

 

 Klasselæreren tager sig særligt af eleven. 

 

 Vær opmærksom på elevens sorgreaktioner. 

 

 Omsorgsgruppen tager stilling til eventuel deltagelse i begravelse. 
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Dødsfald (elev) 
 

Følgende handlingsplan følges: 

 

 Omsorgsgruppen nedsættes og drøfter hvordan situationen gribes an. 

 

Lige efter dødsfaldet 

 

 Skolelederen sørger for at alt personale underrettes. 

 

 Elevens klasse underrettes af klasselærer, som er i klassen i 2 lektioner 

 

 Klasselæreren kan inddrage en leder 

 

 Tal åbent og konkret om det, der er sket 

 

 Lad eleverne tale om det, de tænker og føler. Giv tid, der kan gå lang tid, før eleverne 

taler. 

 

 Skolens øvrige klasser underrettes af den medarbejder, de har på det pågældende 

tidspunkt. 

 

 Når samtlige klasser er underrettet, hejses flaget på halv stang.  

 

 Skriv til klassens forældre. Forslag til tekst: 

 

Skolen har i dag modtaget besked om, at ……… er død. 

 

Dette er naturligvis noget vi alle, og i særdeleshed klassens elever, er berørte 

af. I de nærmeste dage kommer vi nok alle til at bruge megen tid på at tale 

om det, som er sket. Det vil være af stor betydning for børnene, at man også i 

hjemmet taler åbent om det, der er sket. 

 

Kontakt os gerne for yderligere information eller hjælp. 

 

 Det vurderes, om der evt. skal afholdes mindehøjtidelighed for de berørte klasser eller hele 

skolen. Barnets forældre skal have tilbud om at være til stede, når højtideligheden 

afholdes. 

 

 Evt. kontakt til præsten eller psykologen. 

 

 Klasselærer kontakter hjemmet.  

 

 Det kan også have stor betydning for klassen, at: 

o den afdøde elevs stol og bord bliver stående tomt i klasseværelset et stykke tid, 

evt. til efter begravelsen. Der kan også være andre konkrete ting, der minder om 

vedkommende, som der kan tages vare på. 

o den afdøde elevs grav besøges af den samlede klasse ved bestemte lejligheder. 



Side 8 

 

Begravelsen/bisættelsen 

 

 Når dagen for begravelsen/bisættelsen er fastsat, får elevens klasse en kortfattet 

meddelelse med hjem om deltagelse i begravelsen. Det bør i meddelelsen nævnes, at det 

er vigtigt, at eleverne har voksne at være sammen med ved begravelsen. 

 

 Det vil være godt, at så mange som muligt af eleverne kan være med ved 

begravelsen/bisættelsen, da det kan være af stor betydning for bearbejdningen af sorgen i 

den nærmeste tid (NB: frivillighed – ikke pres) 

 

 Skriv til klassens forældre. Forslag til tekst: 

 

Det er bestemt, at ………s begravelse finder sted …dag, den … kl. ….. 

 

I forståelse med …….s familie vil klassen kunne deltage i begravelsen. 

 

Deltagelsen er naturligvis frivillig, men det ville være godt, hvis så mange som 

muligt deltager. Dette kan være af stor betydning for bearbejdningen af 

sorgen i den nærmest følgende tid. Skolen vil være repræsenteret ved 

begravelsen/bisættelsen. 

 

 Tal indgående i klassen om, hvad der skal ske ved begravelsen. Det er vigtigt, hvad enten 

børnene skal deltage i begravelsen eller ej. 

 

 Præsten kan evt. inviteres i klassen. 

 

 Det er meget vigtigt, at klasselæreren får megen støtte og hjælp af kollegerne. 

Omsorgsgruppen fastholder kontakten til klasselæreren indtil andet er aftalt. 

 

 På begravelsesdagen holder klasselæreren klassen samlet. Hvis der er børn, som har brug 

for og mulighed for at være sammen med deres forældre, kan dette aftales. 

 

 På begravelsesdagen hejses flaget på halv stang (også selv om det er en fridag). Der 

afholdes mindehøjtidelighed for hele skolen, hvis det ikke er gjort tidligere. 
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Dødsfald (personale) 
 

Følgende handlingsplan følges: 

 

 Omsorgsgruppen nedsættes og drøfter hvordan situationen gribes an. 

 

Lige efter dødsfaldet 

 

 Skolelederen underretter personalet. 

 

 Klasserne informeres. 

 

 Hvor det er klasselæreren, der er død, må klassen informeres af skolelederen og en lærer, 

den kender. Denne bør derefter beholde klassen resten af skoledagen. Man bør endvidere 

sørge for, at ingen elev kommer hjem til et tomt hus (gælder i særlig grad for elever på de 

lave klassetrin). 

 

 Skolelederen tager kontakt til de pårørende og drøfter, hvilke ønsker, de har. 

 

 Tal konkret med eleverne om det, der er sket, efter aftale med afdødes familie. 

 

 Lad eleverne tale om deres tanker og følelser. 

 

 Når samtlige klasser har fået besked, hejses flaget på halv stang. I den konkrete situation 

vurderes det, om eleverne skal være med omkring flagstangen. 

 

 Skolens omsorgsgruppe og præsten kan eventuelt kontaktes, så de kan være til stede på 

skolen. 

 

 Eleverne får en kortfattet skriftlig meddelelse med hjem. Forslag til tekst: 

 

Skolen har i dag modtaget det tragiske budskab, at ……… er afgået ved døden. 

 

Dette er naturligvis noget vi alle er berørte af. I de nærmeste dage kommer vi 

nok til at bruge megen tid på at tale om, hvad der er sket.  

 

Det er af stor betydning for børnene, hvis man i hjemmet taler åbent om det, 

der er sket. 

 

Kontakt os gerne for yderligere information eller hjælp. 
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Begravelsen/bisættelsen 

 

 Skolelederen informerer personalet om begravelsen/bisættelsen. 

 

 Elevernes deltagelse drøftes i sorggruppen. 

 

 Hvis det – i samråd med familien – besluttes, at eleverne kan deltage i begravelsen, får 

den/de berørte klasser en kortfattet meddelelse med hjem. Her bør det nævnes, at det er 

vigtigt, at eleverne (særligt på de lave klassetrin) er sammen med voksne under 

begravelsen. Forslag til tekst: 

 

Det er bestemt, at ………s begravelse finder sted …dag, den … kl. ….. 

 

Det er naturligvis frivilligt at deltage i begravelsen. 

 

Skolens personale vil deltage. 

 

Det er vigtigt, at yngre børn også har en anden voksen med sig i denne 

forbindelse. 

 

 Skolen sender i overensstemmelse med Slagelse Kommunes regler en hilsen på alle 

medarbejderes vegne. 

 

 Tal indgående med den/de berørte klasser om alt det, som skal foregå ved begravelsen. 

Bed evt. præsten komme. 

 

 På begravelsesdagen flages på halv; og eleverne informeres om hvorfor. 

 

 


