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KRISETEAMETS OPGAVE I TILFÆLDE AF LIVSTRUENDE SYGDOM 

ELLER DØDSFALD BLANDT ELEVER/ELEVERS NÆRE FAMILIE  

Ved sygdom: 

Under sygdommen holdes tæt kontakt til hjemmet. Barnets klasselærer og eller anden 

primærperson forestår kontakten til hjemmet og vurder om der er behov for hjemmebesøg. 

Aftal med hjemmet hvor meget barnet må/skal vide. Aftal med hjemmet hvordan 

børnegruppen i øvrigt og de øvrige børns hjem skal informeres. 

Ved dødsfald blandt elever: 

Ved dødsfald blandt elever orienteres alle ansatte samlet eller evt. kl. 8.00 og kl. 12.00 (Ved 

skolestart og sfo-start). Herefter orienteres børnene i klasserne hvorefter flaget går på halv. 

Kriseteamet tager stilling til hvorvidt der skal etableres en samlet mindestund. 

Skolen sender blomster til hjemmet. 

Der sendes en skriftlig orientering via ForældreIntra til samtlige hjem. 

Skolen er repræsenteret ved begravelsen evt. både ved ledelse og lærere/pædagoger (de 

ansatte, som måtte ønske det, kan deltage i begravelsen). Skolen sender en krans til 

begravelsen. 

Ved livstruende sygdom eller dødsfald blandt elevers nærmeste familie: 

Et barn i sorg er måske ikke selv opsøgende omkring hjælp, det påhviler derfor teamet 

omkring klassen at være opmærksom på barnets behov. Se i øvrigt ”afgørende ændringer i 

hjemmet"  s. 5. (Bogen findes på lærerbiblioteket og hos skolens ledelse). 

Ved dødsfald hos elevers søskende eller forældre sender skolen blomster til begravelsen og 

klassens lærere og primærpædagog vil have mulighed for at deltage i begravelsen. 
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KRISETEAMETS OPGAVER I TILFÆLDE AF LIVSTRUENDE SYGDOM 

ELLER DØDSFALD BLANDT ANSATTE/ANSATTES NÆRE FAMILIE: 

Ved sygdom blandt ansatte: 

Se omsorgspolitik ved sygdom og fravær. 

Ved livstruende sygdom blandt ansattes nære familie: 

Aftal med den ansatte i hvilket omfang kollegerne skal orienteres. 

Ved dødsfald: 

Ved dødsfald blandt ansatte orienteres alle ansatte samlet eller evt. kl. 8.00 og kl. 12.00 (Ved 

skolestart og sfo-start). Der tages kontakt til ansatte, som ikke er på skolen på de 

pågældende tidspunkter. Der lægges en besked til alle ansatte på intranettet, herefter 

orienteres børnene i klasserne hvorefter flaget går på halv (Det tilstræbes at være 2 kolleger 

til at orientere i de klasser, som har tæt relation til den afdøde). 

Kriseteamet tager stilling til hvorvidt der skal etableres en samlet mindestund og hvilke 

klasser der evt. skal deltage. 

Skolen sender blomster til de pårørende i husstanden. 

Der sendes en skriftlig orientering via Forældreintra til samtlige hjem (Det tilstræbes at 

skrivelsen er med billede af den afdøde). 

Skolen er repræsenteret ved begravelsen evt. både ved ledelse og lærere/pædagoger (de 

ansatte, som måtte ønske det, kan deltage i begravelsen). Skolen sender en krans til 

begravelsen. 
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KRISETEAMETS OPGAVE VED AFGØRENDE ÆNDRINGER I ELEVENS 

HJEM: 

Ved skilsmisse eller andre skelsættende begivenheder i barnets hjem, er det afgørende at 

skolen er opmærksom på, hvorvidt barnets adfærd eller reaktioner giver anledning til 

bekymring. 

Skolens mulighed for tilbud i denne situation spænder fra: 

 Samtale med klasselæreren og eller primærpædagogen. Skolen skal være opmærksom 

på at agere upartisk og tilstræber fyldstgørende information til begge parter. 

 Samtale mellem skole og hjem – Her kan gøres opmærksom på samfundets tilbud i al 

almindelighed – egen læge, sorggrupper o.l. Det afgørende er at hjemmet bliver 

opmærksom på den bekymring skolen har og handler på den. 

 Et forløb af kortere eller længere varighed hos en af skolen udpeget lærer. 

 Henvisning til psykolog med henblik på afdækning af muligheder for egentlig 

professionel bistand. 

Det er skolens pligt og vort ansvar at være opmærksomme på de sorg/krisereaktioner som 

giver sig til udtryk i skoletiden. 

Det er skolens pligt at være opmærksom på, hvem der har forældremyndigheden og husk at 

overholde gældende lovgivning. 

Det er vigtigt ved forældremøder o.l. at gøre hjemmene opmærksomme på, at det er 

hjemmets ansvar at orientere skolen om afgørende ændringer i barnets livssituation. 
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KRISETEAMETS OPGAVE I TIDEN DEREFTER: 

Hvor kriseteamet tidligere har været kaldt sammen mødes kriseteamet en uge efter 

hændelsen for at vurdere behovet for yderligere tiltag. 

Ved elever: 

Påhviler det primært klasselærer og eller primærpædagog at være særligt opmærksom på 

barnets/børnenes situation. Evt. indkalde til ekstraordinært forældremøde evt. med 

interesseorganisationer (Kræftens Bekæmpelse eller lignende), at vurdere behovet for 

ekstraordinær skole/hjemkontakt evt. hjemmebesøg, vurdere om barnet/børnene har behov 

for ekstra tiltag fra andre fagpersoner. Klasselærer og/eller primærpædagog kan foranledige 

at kriseteamet samles for at drøfte ovenstående. 

Ved ansatte: 

Har vi alle et ansvar for omsorg og opmærksomhed. Skolen udviser konduite i forhold til de 

behov som måtte opstå. 

Skolens ledelse er opsøgende omkring den ansattes behov. 

 

 


