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(Om)sorg-handleplan 
 
 
 
Denne handleplan danner udgangspunkt for hvad der kan/skal gøres, når ”det der ikke må ske” sker. 
 
 

1. Alvorlige ulykker og pludselige dødsfald 

2. Når skolen mister en elev 

3. Når en elev mister én i nærmeste familie 

4. Når skolen mister en medarbejder 

5. Traumatiserede elever 

 
 
 
 
 
Det er almindeligt kendt, at mennesker i sorg og krise ofte føler sig undgåede og isolerede. Dette 
materiale kan skabe grundlag for, at der i og efter en krisesituation skal tales og handles – ikke ties. 
 
 
Det kræver ikke, at man er et over-menneske for at tage del i sorgen og hjælpe de berørte – kun et 
medmenneske. Alligevel er det legalt (og vigtigt) ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager 
over. 
 
 
Denne plan findes hos skolens ledelse, skolesekretæren og i arkivet for handleplaner, politikker mv. 
 
 
 
 
 
 Tønder Distriktsskole 2019 
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Handleforslag i forbindelse med alvorlige ulykker og pludselige dødsfald på skolen.  
 
Der handles altid i forhold til den aktuelle situation. 
 

Forholdsregler på ulykkesstedet 

 
Få overblik – stands ulykken – der ydes førstehjælp i det omfang det er muligt. 

 
Alarmer. Ring 112. 

 
Klar besked til kontoret. 

 
Få elever væk fra ulykkesstedet. 

 
Registrer og drag omsorg for dem, der har været vidner til ulykken. 
 
Al information samles på kontoret hos ledelsen. Her aftales, hvem der videre er ansvarlig 
for information, kontakt, etc.  
 

Umiddelbar opfølgning 

Skolelederen underretter hjemmet/-ene om ulykken, men ikke om følgerne 
- ved ulykker med dødelig udgang underrettes familien af politiet. 

 
Skolens ledelse informerer personalet.  

 
Behold eleverne på skolen. Klasselæreren samler eleverne i den berørte klasse. Samtale om 
det skete. Tal åbent og konkret, om det der er sket. 
 
Evt. indkaldes alle elever til fælles information. 
 
Distriktsskolelederen underretter forvaltningen. 
 
Evt. pressehåndtering – det er kun Distriktsskolelederen der udtaler sig. 

 
Ved død - flaget på halv, når alle på skolen er informerede. 
Se videre anvisninger under ’Når skolen mister en elev/medarbejder’. 
 

Tiden efter ulykken 

Vær opmærksom på, at mange umiddelbart ikke reagerer, men at reaktionerne kan 
komme senere. Elever, som har behov for det, skal tilbydes særlig efterbehandling. 
Kontakt evt. PPR. 

 
Ved skader, der fører til længere sygehusophold, holder klasselæreren 
kontakt med hjemmet og sygehuset. 

 
Hvis en elev får varige men efter ulykken, følges dette specielt op af 
klasselæreren med hensyn til genforening med klasse- og skolemiljøet. 
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Ved død kontakter ledelsen hjemmet.  

 
Vedr. begravelse: Klasselærer/team aftaler forløbet med den berørte familie. Evt. i samråd 
med ledelsen. 
 
Jvf. bilag 4: forslag til brev til forældrene. 

 
Aftal evalueringsmøde mellem ledelse og personale. 
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Handleforslag i forbindelse med at skolen mister en elev 

 
 

Lige efter dødsfaldet 

Når skolen er informeret, orienteres alle medarbejdere om kendsgerningerne, og de aftaler, 
der er truffet i den forbindelse. 
Mangler skolen informationer, kan ledelsen tage initiativ til kontakt med hjemmet. 
 
Klasselærer/skoleledelsen kontakter hjemmet for at finde ud af, hvilken rolle skolen skal 
tage på sig: 

 - hvordan informere i elevens klasse, 
 - særlige hensyn. 
 

Involverede elever samles og orienteres. Kort mindehøjtidelighed. 
 
Eleverne samles i klassen med deres klasselærer.  
I klassen kan den afdødes plads markeres med blomster, lys mm. Kasse med diverse kan 
findes på kontoret. 

 
Flaget går på halv, når alle er underrettet. 

 
Klassens øvrige forældre informeres – jfr. bilag 4: forslag til brev til forældrene 

Sker dødsfaldet i skoletiden informeres alle forældre derom efter skoledagens 
afslutning. 

Opfølgning 

Overvejelser om  
 besøg i hjemmet 
 deltage i begravelse (lærer/klasse) efter samråd med familien – brev til 

hjemmet 
 besøge gravsted 

 
Opfølgning efter aftale med forældrene. 

 
Sker dødsfaldet i en ferie, gennemføres det, der er muligt af procedurerne efter 
skolestart. 

 
Personale og ledelse er opmærksomme på elevernes, deres egne og kollegers 
følelsesmæssige reaktioner i de næste måneder, og sørger for at få talt ud om deres 
tanker og følelser. 
 
Jfr. bilag 2: Umiddelbare sorgreaktioner hos børn  
og bilag 3: Egenomsorg 
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Om begravelsen 

Klasselærer/ledelse kontakter hjemmet, om det ønsker at lade elevens klassekammerater 
deltage i begravelsen.  
 
Information til klassens øvrige forældre.  
 
Tal indgående i klassen om, hvad der skal ske ved begravelsen – evt. med præsten. Dette er 
vigtigt, hvad enten eleverne deltager i begravelsen eller ej. 
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Handleforslag i forbindelse med, at skolen mister en medarbejder 

 
 

 Lige efter dødsfaldet 

Når skolen er informeret, orienteres alle medarbejdere på et møde om kendsgerningerne og 
de aftaler, der er truffet i den forbindelse. 
 
Skolens ledelse tager initiativ til kontakt til den/de efterladte. 

 
Alle elever samles og orienteres.  
 
Flaget på halv, når alle er underrettet 

 
Ledelsen informerer skolens forældre. 

 

Opfølgning 

Sker dødsfaldet i en ferie, gennemføres det, der er muligt af procedurerne efter skolestart 
 

 Personale og ledelse er opmærksomme på elevernes, deres egne og kollegers 
følelsesmæssige reaktioner i de næste måneder, og sørger for at få talt ud om deres tanker 
og følelser.  

 

Om begravelsen 

Skolelederen informerer personalet om begravelsen, og familiens ønsker i den   
forbindelse. 

- mindehøjtidelighed for personalet forberedes evt. 
 

Den/de berørte klasser får en kortfattet meddelelse om klassens og medarbejderes evt. 
deltagelse i begravelsen.  

 
Tal indgående i klassen om, hvad der skal ske ved begravelsen – evt. med præsten. 
 
Flaget hejses på halv. 
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Handleforslag, når en elev mister én i sin nærmeste familie 

 
 

Tiden lige efter dødsfaldet 

Når skolen er informeret, drøfter ledelse og elevens lærere situationen. 
 

Klasselærer/skoleledelsen kontakter hjemmet for at finde ud af, hvilken rolle skolen skal 
tage på sig: 

 - hvordan informere i elevens klasse, 
 - hvornår vil eleven igen komme i skole, 
 - særlige hensyn. 
 

Årgangsteamet informeres om dette. 
 
Klasselæreren taler med klassen, mens eleven ikke selv er til stede, om hvad der er sket, og 
om klassekammeratens situation nu og senere. 
 
Involverede medarbejdere informeres om dødsfaldet.  

 
Skolen skal så vidt muligt ikke give en elev information om dødsfald i elevens familie. 

 
 

Opfølgning 

 Klassens evt. deltagelse i begravelsen. 
  
 Klasselærerens kontakt med hjemmet efterfølgende. 
 

Opmærksomhed på elevens sorgreaktioner. (se bilag 2) 
 
Resursepersoner: PPR, skolesundhedsplejerske, præst, etc.  
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Traumatiserede elever 
 
Beskrivelse: 
 
At være traumatiseret betyder, at noget i ens psyke er gået i stykker. Man kan tale 
om et overgreb med åbne sår og ar på sjælen. Ved traumatisering stammer sårene  
og arrene fra oplevelser, hvor en person har fået overskredet sine grænser uden  
mulighed for at sige fra. Det sker for nogle, at personligheden ændrer sig. Fælles for alle 
traumatiserede er, at de voldsomme oplevelse i fortiden præger livet i årene femover i 
større eller mindre grad… 

 
              
             Gode råd til arbejdet 
             
              

 Vær den, der er ovenpå 
 Hav stor tålmodighed 
 Vær mere vedholdende end ellers 
 Tag det ikke ilde op, hvis aftaler springes over 
 Snak om almindelig ting og spørg ikke ind til ubehagelige ting 
 Tænk på personen som et almindeligt menneske og ikke som syg 
 Vær omsorgsfuld og lyttende 
 Støt op om og skub en smule på i forhold til kontakt til andre, men respekter grænser  
 Opbyg en ligeværdig relation 
 Forældre, der selv er traumatiserede, kan opleve deres barns reaktioner som 

belastende og provokerende. Både fordi de selv er traumatiserede, men også fordi 
det kan berøre overgreb, de selv har været udsat eller overværet, og som derfor 
vækker minder. 

 Børns traumereaktioner kan også skabe problemer i daginstitutioner og skoler. Det 
kan skyldes, at adfærd som følge af traumer ofte er ekstrem. Enten ved meget 
indadvendt opførsel eller aggressive handlinger. 

 Det handler blandt andet om at lytte til børnene og lade dem tale helt færdigt om ting, 
som plager dem. Uden at afbryde. 

 Mindre børn har stor gavn af leg, tegning og læsning. Det giver dem mulighed for at 
forholde sig til den sorg, angst eller vrede, de føler i forbindelse med traumerne. 

 Desuden kan forældre og andre voksne hjælpe traumatiserede børn ved at skabe en 
almindelig struktureret hverdag med skole, sport og andre fritidsaktiviteter. 

 Større børn kan have stor gavn af at tale med deres jævnaldrende om deres 
oplevelser. 

 En god kontakt til nøglepersoner som en skolelærer, en fodboldtræner eller andre 
voksne forbilleder i den nære verden er vigtig, når barnet har brug for støtte i 
hverdagen. 

              
 
 
  



 
Side 10 af 15 

Bilag 1 
 
 

Mindehøjtidelighed 

 
 

En mindehøjtidelighed kan forslagsvis indeholde: 
 

 mindeord af skolens leder 
 

 mindeord af klasselæreren 
 
 oplæsning af et passende digt – elev eller lærer læser 

Præsten kan hjælpe med forslag 
 

 eventuelt et indlæg ved præsten 
 
 sang eller musikstykke  

Præsten kan hjælpe med forslag 
 
 1 minuts stilhed 
 
 blomster 
 
 billede 
 
 lys 
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Bilag 2 

 

Umiddelbare sorgreaktioner hos børn 

 
Ved forventede dødsfald vil børns reaktioner selvfølgelig være bestemt af den information, børnene 
har fået under sygdomsforløbet. Mental forberedelse og mulighed for at tage afsked, vil klart hjælpe 
børn i deres sorgarbejde og bevirke, at reaktionerne bliver mindre chokerende, når døden indtræffer, 
end når dødsfald sker uden forvarsel. Men uanset mental forberedelse vil dødsfald som oftest medføre 
umiddelbare sorgreaktioner hos børn. 
 
 
Børn som voksne reagerer ikke på én måde. Der er stor variation i måden børn reagerer på ved 
nyheden om, at nogen er død. 
 
De almindeligste reaktioner er: 
 
- chok og vantro 
- forfærdelse og protest 
- apati og lammelse 

 
Chok og vantro kan vise sig ved at børnene siger: ”Det kan ikke være sandt”, ”Du tager fejl” osv. 
Især kan nogle ældre børn reagere på denne måde. Børn kan nægte at tro, at det er sandt, hård-nakket 
holde på deres – og på denne måde holde smerten på afstand. Forældre kan forbavses over, at deres 
børn ikke reagerer mere end de gør: 
 

”Jeg havde tænkt over, hvad jeg skulle sige, og jeg forventede en enorm reaktion, og så 
reagerede hun næsten ikke. Hun havde en del spørgsmål, men så var hun glad og fornøjet 
som ellers. Senere reagerede hun stærkere.”  

 
Når børn ikke umiddelbart reagerer med stærke følelser, kan dette forvirre forældre og andre voksne. 
De er bekymrede for børn, som ikke kan græde. Men dette er en normal chokreaktion, som også kan 
findes hos voksne. Det, der er sket, forstås skridt for skridt, så man ikke bliver følelsesmæssigt 
overvældet. Det er en hensigtsmæssig beskyttelsesmekanisme, som sætter os i stand til at tåle stærke 
påvirkninger.  
 
Forfærdelse og protest 
 
Nogle børn reagerer med umiddelbar forfærdelse og protest og kan være helt utrøstelige: 
 

En pige på 10 år, som fik besked om sin mors pludselige død, græd og græd i tæt ved 20 
minutter. Så holdt hun en pause for at få at vide, hvordan det hele var sket, før hun atter 
overgav sig til gråden. Gradvist blev hun roligere, begyndte at planlægge resten af dagen, 
samtidig med at hun ville vide mere om omstændighederne omkring dødsfaldet. 
Grådanfaldene vendte alligevel tilbage med jævne mellemrum de første dage. 

 
Apati og lammelse 
 
Andre børn kan blive mere apatiske og nærmest følelsesmæssigt lamslåede. 
Ikke så få kan i en periode fortsætte, som om ingenting var hændt (”må jeg godt gå 
ud at lege nu?”), som om en slags autopilot er koblet til.  Om aftenen kan de sige 
”Hvorfor er far her ikke?”.  
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Når verden bliver kaotisk og utryg, kan det give tryghed at gøre kendte og elskede ting, selv om det 
kan provokere de voksne, som måske havde ventet en helt anden reaktion. 
 
 
Almindelige sorgreaktioner hos børn er: 
 

- Angst 
- Stærke minder 
- Søvnforstyrrelser 
- Tristhed, længsel og savn 
- Vrede og opmærksomhedskrævende adfærd 
- Skyld, selvbebrejdelser og skam 
- Skolevanskeligheder 
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Bilag 3 
 
 
Nogle vigtige punkter for egenomsorg: 

 
Skaf kendskab til reaktioner, som kan opleves af voksne eller hjælpere som kommer i 
kontakt med sorg og krise. 
 
Forvent, at du vil reagere følelsesmæssigt, hvis du støtter børn i sorg og krise. 
Sædvanligvis dæmpes disse normale reaktioner i løbet af dagene og ugerne som følger. 
 
Benyt en god ven eller kollega til at tale med om de belastende oplevelser, du udsættes for. 
 
Husk at du ikke kan bære barnets sorg, men at du kan hjælpe og støtte barnet til at 
udtrykke dets sorg. 
 
Vær varsom med at påtage dig for meget på en gang. 
 
Hav nogen at dele ansvaret med, nogen du kan søge råd hos. 
 
Tag kontakt med fagpersoner, hvis det er en hændelse, som har rystet både dig og andre, 
f.eks. et lærerkollegium. Det er hensigtsmæssigt at gennemføre et møde, hvor I i detaljer 
kan få gennemarbejdet indtryk og reaktioner.  
 
Husk at for at være til hjælp for barnet, må man kunne tage vare på sig selv. 

 
 
Du kan yde god hjælp og give god støtte til en ven eller kollega, som støtter et barn i sorg ved at: 
 

du kender til de almindeligste reaktioner i den slags situationer, 
 
du tager aktiv kontakt og er villig til at lytte til og tale med vedkommende, 
 
du tilbyder dit samvær, uden at mase dig for meget på, 
 
du har tålmodighed og accepterer, at mange trænger til at tale om det, der er sket om og 
om igen, 
 
du undgår tomme fraser som ”det kunne have været meget værre”, ”du skal være glad for 
at det gik som det gik”, ”tiden læger alle sår”, osv., 
 
du forventer, at vedkommende ikke har fuld arbejdskapacitet og måske har brug for nogen 
aflastning eller ekstra hjælp i en periode, 
 
du kan anbefale vedkommende at søge hjælp, såfremt han/hun ikke mestrer situationen 
på egen hånd. 
 
Skolen har et tilbud om fornøden terapeutisk bistand, som aftales situationsbestemt med 
skolens leder. 
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Bilag 4 

 
 

Udkast til brev til forældrene 

 
 
Til forældrene i ________ 
 
 
Klassen har i dag fået den sørgelige meddelelse, at   ________________________________                              er død.  
Det skete i går           dag som følge af ___________________________________________________________________________ 
 

 
Vi har brugt megen tid på at snakke om det, der er sket, og vil også gøre det i tiden fremover. 
 
Vi ved endnu ikke, hvornår begravelsen skal finde sted, men har talt om at samle ind til en buket (ca.      
kr. 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, vise sin medfølelse og deltagelse på denne måde, men vi mener, at det skal 
ske ifølge med en voksen. 
 
Når en person dør kan et barn være påvirket i længere tid herefter. 
 
Børn reagerer på forskellig måde efter et dødsfald. Nogle børn vil ikke snakke om dødsfaldet og 
snakker som om intet var hændt. Nogle børn græder meget – er rastløse og urolige – andre har svært 
ved at koncentrere sig og lign. 
 
Vi må derfor i fællesskab være opmærksomme på at lytte til børnenes signaler uden at gøre det til et 
problem. 
 
I er meget velkomne til at kontakte mig, hvis I har brug for en snak. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
klasselærer 
tlf.nr. 
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Materialer mv. 
 
 
https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/boern-og-unge/hvis-boern-og-unge-mister/ 
 
 
Sorglinjen RING 70 209 903 
 
https://sorgcenter.dk/?gclid=EAIaIQobChMI34eG1KeC5AIV1ud3Ch3Wcg-SEAAYBCAAEgIb-vD_BwE 
 
Materialekasse på kontoret 
 

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/boern-og-unge/hvis-boern-og-unge-mister/
https://sorgcenter.dk/ring-70-209-903/
https://sorgcenter.dk/?gclid=EAIaIQobChMI34eG1KeC5AIV1ud3Ch3Wcg-SEAAYBCAAEgIb-vD_BwE

