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Kontaktpersoner 
 
Skoleleder Mette Løvbjerg, tlf. 23 64 29 87 

Afdelingsskoleleder, Bavne, Bjarne Christensen, tlf. 21 76 25 63 

Afdelingsskoleleder, Møllevang, Jacob Fahrnholz, tlf. 22 81 22 00 

Afdelingsskoleleder, Sofiendal, Kim Lauersen, tlf. 21 25 82 58 

Afdelingsleder, SVS, Øen, Marianne Hellested Pedersen, tlf. 21 72 87 58 

Afdelingsleder, Ak10vet, Dorte Ritz Nissen, tlf. 20 56 72 30 

 

Kontakt til psykolog, sundhedsplejerske eller familiecenter kan formidles via skolens kontor. 

 



Omsorgsplan Midtskolen 

Ved sorg og kriser 

 
 

                                                                                                     Godkendt af MED-udvalget 5.november 2013 

5 

 

 

 

 

Indledning 
Handleplanen tager ligeledes sit udgangspunkt i skolens 
værdigrundlag, hvor væsentlige værdier er; respekt, ansvar, omsorg, 
tillid og åbenhed. Det betyder at: 
 

� Vi respekterer, at vi alle er ansvarlige for vort eget liv 
� Vi respekterer, at vi i sorg og kriser har forskellige roller og 

forskellige kompetencer at byde ind med og arbejder for at 
begge perspektiver udnyttes maksimalt 

� At vi anerkender, at mennesker er forskellige og at den der har 
en sorg eller er ude i en krise også er den der: 

- ved hvor og hvad der gør ondt 
- ved hvad og hvem der kan være til støtte 
- kort sagt er den, der har en sorg eller er i en krise også er 

den, der har hovednøglen til at tilrettelægge processen og 
finde vejen ud 

 
� Sorg og handleplanen skal dermed ikke ses som et koncept, der 

skal trækkes ned over hovedet på alle, men som en ramme 
indenfor hvilken vi forpligtiger os til at føre en dialog med den 
enkelte om, hvordan vi og fællesskabet bedst muligt kan yde 
støtte, opbakning og hjælp i den pågældende situation. 
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Når en elev mister én af sine nærmeste 
 
 

Når officiel meddelelse indløber til skolen, handles i følgende række-
følge: 
 

1. Relevant personale sammenkaldes og orienteres af ledelsen 
 

2. Klasselærere frigøres til at gå til berørte klasser for at orienterer om 
det skete, og der bruges den nødvendige tid til samtale 

 
3. Klasselærere tager hurtigst muligt kontakt til hjemmet for at 

kondolere og tilbyde støtte efter behov 
 

4. Et par dage senere tages igen kontakt til hjemmet for at aftale 
evt. deltagelse i begravelse 

 
5. Eleven tilbydes samtale med skolepsykolog eller hjemmet 

henvises til Faxe Kommunes Familiecenter 
 
Såfremt klasselærere ikke ser sig i stand til at udføre opgaven alene 
træffes aftale med skolens ledelse. 
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Når en klasse mister en elev ved dødsfald 

 

Når officiel meddelelse indløber til skolen, handles i følgende række-
følge: 
 

1. Relevant personale sammenkaldes og orienteres af ledelsen 
 

2. Klasselærere frigøres til at gå til berørte klasser for at orientere om 
det skete og der bruges den nødvendige tid til samtale 

 
3. Flaget går på halv stang 

 
4. Personalet og eleverne laver evt. en mindeplads med lys og 

blomster. Eleverne kan også tegne og skrive til den afdøde. 
Produkterne kan afleveres til forældrene. 

 
5. Klasselærere tager hurtigst mulig kontakt til hjemmet for at 

kondolere og tilbyde støtte efter behov 
 

6. Et par dage senere tages igen kontakt til hjemmet for at aftale 
evt. deltagelse i begravelse 

 
7. Hvis familien har andre børn på skolen, kan der henvises til 

Familie-centeret 
 

8. Personalet skal være opmærksomt på vedblivende at følge op 
med samtaler i klassen og være opmærksom på elevernes 
reaktioner 
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9. Hvis dødsfaldet sker i en ferie, må ledelsen eller klasselærerne 
foretage de handlinger, der er realistiske på det pågældende 
tidspunkt. De relevante samtaler tages med klassen efter ferien. 
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Dødsfald (personale) 

 

Når officiel meddelelse indløber til skolen, handles i følgende række-
følge: 
 

1. Personalet sammenkaldes og orienteres af ledelsen 
 

2. Hvis det er en lærer der er død, orienteres berørte klasser af en 
anden lærer, som kender klassen godt eller af ledelsen 

 
3. Alle elever og personale orienteres i fællesrum.  

 
4. Flaget går på halv stang 

 
5. Ledelsen kontakter den afdødes familie for at kondolere og 

tilbyde støtte efter behov 
 

6. Et par dage senere tages igen kontakt for at aftale evt. 
deltagelse i begravelse 

 
7. Klassens lærere skal være opmærksomme på vedblivende at 

følge op med samtaler i klassen og være opmærksom på 
eleverne reaktioner 
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Ulykker 

 

Det er ønskeligt at personale altid har mobiltelefon med, når de er på 
tur med elever. 
 
Når ulykken er sket: 
 

1. Tilkald hjælp 
 

2. Yde førstehjælp 
 

3. Etablere tilsyn med de øvrige elever 
 

4. Underrette skolen, der underretter det berørte hjem 
 

5. Eleverne transporteres samlet hjem til skolen 
 

6. Hvis der er en dødelig eller livstruende ulykke, underrettes 
elevernes forældre, der så evt. kan afhente deres barn på skolen 

 
7. De efterfølgende dage er det nødvendigt at de implicerede 

elever og personalet taler om ulykken og der kan evt. tilkobles 
psykolog hjælp efter henvendelse til ledelsen 

 
8. Klassens lærere skal være opmærksomme på vedblivende at 

følge op med samtaler i klassen og være opmærksom på 
eleverne reaktioner 
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Alvorlig sygdom hos elev eller forældre 

 

Hurtig kontakt fra klasselærere til hjemmet 
 
Herunder aftales: 
 

1. Hvordan klassen og klassens forældre orienteres 
 

2. Måske orientering i søskendes klasser 
 

3. Kommunikation mellem syg elev og klasse 
 

4. Løbende kontakt 
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Værktøjskasse 
  

 
Klassen har i dag fået den sørgelige meddelelse at 

____________________________ 
fra ________ klasse er død. 
Det skete den _______________ på grund af 

_______________________________. 
Vi har brugt meget tid på at snakke om det, der er sket, og vil også gøre det 

fremover. 
 
Vi ved endnu ikke, hvornår begravelsen skal finde sted, men vi vil samle ind 
til en buket fra klassen (10kr. pr. elev). 
Der er også en del fra klassen, der gerne vil med til begravelsen.  Det er en 
god ide at få lejlighed til at sige farvel på denne måde. 
 
Når en person dør, kan et barn være påvirket i længere tid herefter.  Børn 
reagerer på forskellig måde efter et dødsfald.  F.eks. vil nogle børn ikke 
snakke om dødsfaldet, men lader som om intet er hændt.  Nogle børn græder 
meget – er rastløse og urolige, andre har svært ved at koncentrere sig og 
andre igen får f.eks. ondt i maven eller i hovedet.   
 
Vi må derfor i fællesskab være opmærksom på at lytte til børnenes signaler. 
 
Hvis I er i tvivl om noget, kan I altid kontakte os på skolen eller ringe. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
___________________________________ tlf. nr. 
___________________ 
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Børn og sorg – faglitteratur om emnet 

 

Litteratur som kan supplere dit arbejde med børn i sorg 
 

Akselsen, Käte et al (2007) Tag fat – og hold fast. Sundhed i skolen. (Afsnit om børn og sorg) 
Kræftens Bekæmpelse 
Andersen, Grethe (2009) Sorgsprog – Tak for nu og altid (Forfatteren har mistet sin tvilling og giver 
eksempler på et lægende sorgsprog.) 
Anneberg, Inger (1998) Håbets labyrint. Når et barn får en livstruende sygdom. Høst og søn 
Arrhenius, Jan et al (1995) Eventyrmetoden, Munksgaard og Rosinante 
Bagger, Lene Bjerring et al (2009) Mistrivsel i skolen – der er hjælp at hente. Dafolo 
Bagger, Lene Bjerring (2006) Når børn får stress (Erfaringer fra børneafdelingen på Hillerød Sygehus.) 
Aschehoug 
Bateson, Gregory (1990) Hvor engle ej tør træde. (Forsøg på en erkendelsesteori om det hellige) 
Rosinante 
Bateson, Gregory (1991) Ånd og natur (En antropologs blik på sammenhænge, der forbinder alle 
levende væsener på kloden.) Rosinante 
Bettelheim, Bruno (1999) Eventyrets fortryllelse (Bl.a. om eventyret som terapeutisk værktøj) 
Schønberg 
Bjergsø, Michael Olesen (2008) Efterladte efter selvmord Center for Selvmordsforskning 
Bowlby, John (2006) At knytte og bryde nære bånd – Tilknytning og tab, selvtillid og sorg. Bogen 
som beskriver, hvorfor den sikre base er vigtig for barnet) Det lille Forlag 
Bowlby, John (2006) En sikker base. (Bogen som beskriver, hvorfor den sikre base er vigtig for 
barnet.) Det lille Forlag 
Davidsen-Nielsen, Marianne et al (2007) Blandt løver – at leve med en livstruende sygdom. Hans 
Reitzel 
Davidsen-Nielsen, Marianne et al (2007) Den nødvendige smerte (Om sorgbearbejdelse) Hans 
Reitzel 
Dyregrov, Atle (1996) At tage afsked. Ritualer der hjælper barnet igennem sorgen. Hans Reitzels 
Forlag 
Dyregrov, Atle (1997) Børn og traumer. Hans Reitzels Forlag 
Dyregrov, Atle (1998) Sorg hos børn. En håndbog for voksne. Dansk psykologisk forlag 
Dyregrov, Atle og Raundalen, Magne (1994): Sorg og omsorg i skolen. Senter for Krisepsykologi 
Dyregrov, Atle (2008) Støtte ved dødsfald – hvordan kan vi hjælpe? Dansk Psykologisk Forlag 
Finger, Gertraud (2006) Børns sorg. Gyldendal 
Fredman, Glenda (2002) Samtaler om døden. At hjælpe børn og familier gennem sorg. Psykologisk 
Forlag 
Hansen, Anni Schwartz (2008) Når forældre dør (Om børns sorg) Kræftens Bekæmpelse 
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Hansen, Margrethe Brun (2008) Rød stue kalder – Familiehåndbog i institutionsliv (Afsnit om børn og 
sorg) Gyldendal 
Hansson, Jorunn (2006) Trygge børn – en bog om at være forældre (Afsnit om børn og sorg). 
Schønberg 
Hillgaard, Lis og Kaiser, Lis et al (1997) Sorg og krise Munksgaard 
Høgsted, Rikke (2005) Til minde om - en mindebog til børn og unge der har mistet. Aschehough. 
Jacobsen, Anne (1998) Kan man dø om natten? Når børn rammes af alvorlig sygdom. Gyldendal 
Undervisning 
Jacobsen, Anne (1994) Børn og sorg. Om børns reaktioner på tab og død. Hans Reitzel 
Jacobsen, Anne (1995) Alting har sin tid - en bog om døden, begravelsesritualer og traditioner. 
Hans Reitzel 
Kamradt, Jette (1998) Hvis nu mor taber håret – om børn og død. Dansk psykologisk forlag 
 
 
 
Kübler-Ross, Elisabeth (1988) Om børn og døden. Hans Retizel 
Løw, Jonathan (2006) Kender du et barn som har mistet? - 25 tekster om at miste. Mellemgaard 
Løvgren, Gitte (2001) Underretning og tavshedspligt - en vejledning for lærere og pædagoger. 
Kassander 
Maturana, Humberto et al (1987) Kundskabens træ: den menneskelige erkendelses biologiske 
rødder Ask 
Møller, Erik (1999) Sommeren efter Anemone. Aschehough 
Nørgaard, Henny (2008) Når børn mister (Materialer til barnet og de voksne, som kan støtte den 
nødvendige samtale.) Lindtofte 
Olesen, Peter (Red.) (1999) Min mor døde. Min far døde. 25 danskere fortæller om at miste en mor 
eller far. Kroghs forlag 
Olesen, Peter (Red.) (2001) Mit barn døde. 25 forældre skriver om at miste et barn. Kroghs forlag 
Olesen, Peter og Rølmer, Signe (2000) Børn om mors og fars død. Kroghs Forlag 
Ottesen, Doris (1998): Børn og sorg – om forældretab i barndommen. (Primært til lærere og 
pædagoger) Dafolo Forlag 
Schwartz Hansen, Anni (2001) Jeg savner dig. Om sorgarbejde blandt unge der har mistet en far 
eller mor. Gyldendal Uddannelse 
Schwartz Hansen, Anni (2006) Når forældre dør - Om børns sorg når en af forældrene dør Kræftens 
Bekæmpelse 
Turner, Mary (2001) At tale med børn og unge om døden og om at dø Dansk Psykologisk Forlag 
Wenneberg, Signe (1999) Kære far og mor. Skilsmissegenerationens voksne børn fortæller. 
Aschehough 
Østergaard, Lene (2008) Det første år uden – en bog om tab, sorg og savn (Til voksne der vil støtte 
børn i sorg) Alfa 
Aabrink, Lise Lotte (2001) Tommys hus i himlen. (Om hvordan de voksne i en familie bearbejder 
egen sorg over tabet af en søn, samtidig med at de skal støtte hans yngre søskende.) Orboe Tryk 
 
 
 
Kræftens Bekæmpelses OmSorg-serie: 
OmSorg - Når nogen man elsker dør, til 6.-7. og 8. klasse 
OmSorg - Når bånd brister, til 3.-4. og 5. klasse 
OmSorg - Når hjertet gør ondt, til børnehaveklasse - 2. klasse 
OmSorg - Når små børn sørger - 0-6-år, til børnehaver, vuggestuer og dagplejer 
OmSorg - Når livet går sin vej, Oscar-nomineret tegnefilm (Se den på www.filmstriben.dk) 
OmSorg - Handleplan, et idékatalog for skolens møde med børn i sorg 
OmSorg - Handleplan 0-6 år, et idékatalog for vuggestuens, børnehavens og dagplejens møde 
med børn i sorg 
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OmSorg - Solsort og snefnug, en novellesamling til 9.10. klasse 
OmSorg - For Evigt Borte - 126 digte om at miste skrevet af børn og unge 
OmSorg - Sammen om Sorg, om at planlægge og gennemføre en samtalegruppe i et 
pædagogisk regi 
OmSorg - Sorgens ansigt - den nødvendige samtale med børn i sorg. Manual & DVD 

 

 
 
 
 

 

Film om børn og sorg 
 

 

Birch, Klaus (2001) En mur af tavshed (TV2-program om to piger på 12 og 17, der bearbejder tabet 
af deres mødre) Det Danske Filminstitut, VHS-video 42 min. 
Korst, Stine (2002) Når verden står stille (En film om børn og unge med kræft.) Venus Film. VHS-video 
48 min. 
Lian, Torun (2001) Kun skyer bevæger stjernerne (Hvordan 11-årige Maria klarer sig i gennem den 
svære tid efter, at hendes lillebror er død af kræft.) DBC-medier, VHS-video 98 min. 
Filmstriben Film om børn og sorg, der kan ses på www.filmstriben.dk, En DVD-antologi til 
undervisningen om børn og sorg, Det Danske Filminstitut: 
• Holmberg, Linda Krogsøe (2000) Tro håb og Batman, (Drengen Christian mister sin far til kræft.) 
novellefilm, 16 min. 
Horsten, Michael W. (2005) Op med humøret, (Drengen Emil mister sin elskede kanin) novellefilm, 
25 min. 
Kiilerich, Karsten (1996) Når livet går sin vej, (Børneudsagn om livet, døden og det at miste), 
tegnefilm, 10 min 
Mercero, Antonio (2003) Drengene fra 4. Sal (Spansk film om teenagedrenge på en kræftafdeling) 
spillefilm, 1t. og 36 min. 
Mo, Erlend E. (2005) Kan man dø i himlen? (Jonathan får knoglekræft som 11-årig, og faren har 
begået selvmord to år forinden.) dokumentarfilm, 57 min. 
Vinterberg, Thomas (1994) Drengen der gik baglæns (Ni-årige Mikkel mister sin storebror i et 
færdselsuheld) novellefilm, 37 min. 
 

 

Links til relevante hjemmesider: 
 

• Cancer.dk 
• Familier med kræftramte børn  
• Foreningen Cancerramte børn  
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• Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN  
• Børn, Unge & Sorg  
• Børns Vilkår  
• Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød  
• Hjerteforeningens Børneklub  
• Børn med psykisk syge forældre 

Søskendekram 
Søskendefokus 

 


