Sorg- og kriseplan for Sparkær skole
Ved elevs tilskadekomst/dødsfald i ulykke på klassetur
Medarbejderen på ulykkesstedet:
• Stands ulykken og begræns skaderne.
• Tilkald hjælp (mobiltelefon skal være tilgængelig, hvis medarbejderen er alene af sted med en
gruppe elever).
• Kontakt skolen og bliv hos børnene til kolleger når frem.
På skolen:
• Send kolleger til ulykkesstedet og etabler telefonvagt på skolen.
• Resterende personale bliver på skolen og holder opsyn med klasserne.
• Leder kontakter forældrene til det ulykkesramte barn og meddeler, hvilket sygehus barnet er
bragt til. Herefter kører lederen selv til sygehuset.
• Leder kontakter HR med henblik på evt. psykologassistance.
• Hjemtransport af eleverne på ulykkesstedet organiseres af personalet på stedet.
• Lederen, der er taget til sygehuset, kontakter hurtigst muligt skolen og oplyser om ulykkesramte
elevs tilstand.
• Eventuelle søskende til den ulykkesramte elev orienteres om skadens omfang. Orienteringen sker
så vidt muligt af klasselæreren.
• Eleverne i den ulykkesramte klasse samles efter hjemkomst til skolen i klasselokalet. De øvrige
elever samles efter vurdering fra det personale, der har tilsynet med dem.
• Flaget hejses på halv.
Den ulykkesramte klasse:
• Klassen samles i klasselokalet med den lærer som havde tilsyn med klassen på
ulykkestidspunktet samt yderligere en lærer med tilknytning til klassen.
• Alle klassens forældre kontaktes med anmodning om at komme på skolen, så alle klassens elever
forlader skolen ifølge med en voksen.
• Ingen elever i klassen forlader skolen før der gives tilladelse af den medarbejder, der har den
øjeblikkelige ledelse på stedet.
Den ulykkesramte lærer:
• Det sikres, at berørte lærer ikke er alene på noget tidspunkt resten af dagen.
Øvrige klasser:
• Der føres tilsyn med de øvrige elever indtil alm. skoletids ophør eller til der er fundet en
passende løsning for hele klassen - evt. hjemsendelse.
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Dagen efter ulykken/dødsfaldet:
Alle elever møder så vidt muligt kl. 8
Så tidligt som muligt samles alle elever i aulaen.
Forældre og evt. familie til afdøde orienteres om samlingen i aulaen og inviteres med.
Skolelederen holder en mindetale, der synges evt. en salme og som afslutning bedes Fadervor.
Den ulykkesramte klasse er sammen med den ulykkesramte lærer og klasselæreren/team resten af
dagen.

•
•
•
•
•

Ulykkesramte klasse:
• Det overvejes hvilke symbolske handlinger, der skal udføres - såsom blomster på den tomme
plads mv.
• Oplevelsen bearbejdes, eksempelvis ved at skrive breve til afdøde/afdødes familie, opsøge
ulykkesstedet eller andet.
• Klassen forbereder sig på begravelsen - der aftales evt. besøg af sognepræsten.
• Dagen slutter med, at klasselæreren/team laver en skriftlig orientering til forældrene om dagens
forløb. Eleverne får orienteringen med hjem.
Øvrige klasser:
• Klasserne har deres klasselærer i 1. lektion. Der skal derefter foretages en individuel vurdering
af, hvilke der eventuelt har yderligere behov for at være sammen med deres klasselærer med det
formål at bearbejde ulykken og dødsfaldet.
Klasselærer/teamlærere for ulykkesramte klasse:
• Forældrene til afdøde kontaktes med tilbud om besøg af lærerteamet.
• De praktiske forhold i forbindelse med begravelsen forberedes, og der tages initiativ til
udarbejdelse af mindeord til avisen - evt. dødsannonce.
Begravelsen:
• Der organiseres bårebuket fra skolen
• Fra skolens flagstang flages der på halv fra morgenen af. Efter begravelsen flages på hel resten af
dagen.
• Som absolut minimum deltager afdødes lærere, skolelederen og lederen af SFO i begravelsen.
• Øvrige elever deltager efter eget valg, men skolen organiserer tilbud om fælles mødetidspunkt, så
ingen elever behøver komme alene til begravelsen.
Efterfølgende:
•
•
•
•

Fortsat fælles drøftelse og bearbejdning af ulykken og dødsfaldet.
Fælles besøg på kirkegården.
Drøftelse af højtideligholdelse af mærkedage (dødsdagen, afdødes fødselsdag mv.).
Klassen eller hver enkelt elev skriver brev til afdødes forældre.
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Dødsfald blandt forældre eller nærmeste familie til en elev
I skolen:
• Klassen/klasserne til børn der har mistet orienteres af klasselæreren og er sammen med
klasselæreren resten af dagen efter behov.
• Fælles samling i aulaen med tale, salme og Fadervor. Flaget hejses på halv.
• Hjemmet kontaktes af både klasselærer og skolelederen. Tilbud om hjemmebesøg.
• Klasselæreren sender brev hjem til de øvrige elevers forældre - en orientering evt. med praktiske
bemærkninger.
• Hvis barnet ikke er i skole kan f.eks. sendes breve, tegninger el. lign. fra klassen
• Klassen forbereder sig på begravelsen
Begravelsen:
• Der organiseres bårebuket fra skolen
• Fra skolens flagstang flages der på halv fra morgenen af. Efter begravelsen flages på hel resten af
dagen.
• Som absolut minimum deltager barnets klasselærer, skolelederen og evt. lederen af SFO i
begravelsen.
• Klassekammerater deltager efter eget valg, men skolen organiserer tilbud om fælles
mødetidspunkt, så ingen elever behøver komme alene til begravelsen.
Efterfølgende:
•
•
•
•

Der tales om dødsfaldet og begravelsen, så det ikke bliver et tabu blandt børnene.
Klasselæreren er særlig obs på barnet den kommende tid, specielt ved højtider som f.eks. jul
Fælles besøg på kirkegården.
Emnet ”Sorg” kan evt. tages op efter et passende tidsrum
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Dødsfald blandt personalet
Samme dag/dagen efter:
• Kolleger informeres telefonisk hurtigst muligt
• Berørte klasser informeres af klasselæreren/teamlæreren og er sammen med klasselæreren efter
behov resten af dagen
• Fælles samling hurtigst muligt med tale, samle og Fadervor. Flaget hejses på halv.
• Ved lærerdødsfald: Skolen lukkes kl. 12. Ved pædagogdødsfald: Dele af lærerpersonalet
overtager SFO fra kl. 14 (??). Herefter kollegialt samvær. Drøftelse af henvendelse til de
efterladte. Drøftelser vedr. mindeord og dødsannonce.
• Inden eleverne sendes hjem: Skriftlig orientering til alle hjem.
Begravelsen:
• Der organiseres bårebuket fra skolen
• Fra skolens flagstang flages der på halv fra morgenen af. Efter begravelsen flages på hel resten af
dagen.
• Ved lærer: Skolen lukkes kl. 12, så alle lærere har mulighed for at deltage i begravelsen. Ved
pædagog: SFO overtages af dele af lærerpersonalet, så alle pædagoger kan deltage i begravelsen.
• Eleverne deltager efter eget valg, men skolen organiserer tilbud om fælles mødetidspunkt, så
ingen elever behøver komme alene til begravelsen.
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