
“At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke 
føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. 
Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan f.eks. være i forbindelse med dødsfald i familien, 
blandt kammerater eller på skolen, skilsmisse, langvarig sygdom blandt de nærmeste eller mere socialt 
betingede kriser som f.eks. misbrug i hjemmet.  

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er 
vigtigt, at skolen er parat og rustet til at træde til i disse situationer. Det er samtidig vigtigt at understrege, at 
den hjælp skolen umiddelbart kan tilbyde, tager udgangspunkt i medmenneskelig støtte”. 
 
                                                      (DLF, Skole og Samfund samt Kræftens Bekæmpelse: Børn i sorg) 

   

 
Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. 
 
Når ovenstående erfares, orienteres klasselærer. Klasselærer er forpligtet til, at personalet omkring klassen og 
kontoret orienteres. 
Klasselærer, evt. sammen med en anden ressourceperson såsom fx kontaktpædagog eller anden kollega 
kontakter hjemmet for at finde ud af: 

 

• Hvad der skal gøres 
• Hvilke hensyn og initiativer skolen skal påtage sig for at sikre eleven 
• Aftaler om evt. orientering til alle eller nærmeste kammerater 

 

 

Aftaler forelægges for de nødvendige personer, og klasselæreren sørger for opfølgning. Skolens pædagogiske 
personale understøtter med ekstra opmærksomhed, omsorg og samtaler. 

 

 

Når et barn mister - i nærmeste familie 
 
Når det erfares, at et barn mister i nærmeste familie, orienteres klasselærer. Klasselærer orienterer ledelsen, 
som herefter er forpligtet til at informere personalet.  
Klasselærer, evt. sammen med en anden ressourceperson såsom fx kontaktpædagog eller anden kollega 
kontakter hjemmet for at finde ud af: 

 

• Hvad der skal gøres 
• Hvilke hensyn og initiativer skolen skal påtage sig for at sikre eleven 
• Aftaler om evt. orientering til alle eller nærmeste kammerater 

 

Yderligere tages der i samråd med elev og familie stilling til:  

• Besøg i hjemmet 
• Deltagelse ved begravelse fra skolen og evt. elevens klasse 



• Besøg af gravsted 

 

Aftaler forelægges for de nødvendige personer, og opfølgning vil ske efter aftale med eleven og familien. 

 

Skolen vil:  

• Sende blomster med bånd 
• Ved bortgang af nærtstående familiemedlem sørge for, at en repræsentant fra skolen kontakter 

familien hurtigst muligt.  
• Have en ekstra opmærksomhed på den elev, som har mistet et nærtstående familiemedlem. Emner 

som sorg, tab og livsmod vil ved behov blive indarbejdet i den almindelige undervisning.  

 

Aftaler forelægges for de nødvendige personer, og klasselæreren sørger for opfølgning. Skolens pædagogiske 
personale understøtter med ekstra opmærksomhed, omsorg og samtaler. 

 

 

Når skolen mister - en elev  
 
Når skolen mister en elev, og dette erfares, orienteres klasselærer samt øvrigt personale.  

 
Klasselærer, evt. sammen med en anden ressourceperson såsom fx kontaktpædagog eller anden kollega 

kontakter hjemmet for at finde ud af: 

• Hvad der skal gøres, og hvilke hensyn og initiativer skolen skal påtage sig eksempelvis deltagelse i 
begravelse, orientering til klassekammerater og andre elever på skolen 

• Klasselærer sørger for evt. opfølgning 

 

Skolen vil:  

• Sende blomster med bånd 
• Efter aftale med forældre orientere om dette via Forældreintra  
• Have en ekstra opmærksomhed på de elever, som har mistet en klassekammerat. Emner som sorg, 

tab og livsmod vil ved behov blive indarbejdet i den almindelige undervisning 

• Afholde en fælles mindestund 

• Sætte flaget på halv 

 

 

Skolens pædagogiske personale understøtter med ekstra opmærksomhed, omsorg og samtaler. 

 



 

Når skolen mister - en lærer 
 
Når skolen mister en lærer orienteres skoleledelse. Ledelsen vil orientere alt personale samt skolens forældre. 
Forældre orienteres forud for elever for at sikre forældrenes mulighed for at forberede sit barn på lærerens 
bortgang. 
 

Skolen vil:  

• Sende blomster med bånd 
• Orientere om dette via Forældreintra  
• Have en ekstra opmærksomhed på de elever, som har mistet en lærer. Emner som sorg, tab og 

livsmod vil ved behov blive indarbejdet i den almindelige undervisning 

• Afholde fælles mindestund 

• Sætte flaget på halv 

 

Skolens pædagogiske personale understøtter med ekstra opmærksomhed, omsorg og samtaler. 

 


