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OMSORG – EN HANDLEPLAN
1. HANDLEPLANEN OMFATTER FØLGENDE BEGIVENHEDER:
 Elevers alvorlige sygdom
 Medarbejderes alvorlige sygdom
 Medarbejderes ægtefælle, samlever, forældres og børns død
 Forældres alvorlige sygdom
 Elevers død i hjemmet og på skolen
 Medarbejderes død
 Forældres død
2. BESKED TIL SKOLEN –OMSORGSGRUPPEN
Ved elevs eller medarbejders død/ulykke skal den der først får meddelelsen omgående videregive
den til skoleledelsen. Hvis ingen fra ledelsen kan træffes kontaktes mødelederen. Vedkommende
tager initiativ til, at Omsorgsgruppen samles hurtigst muligt (samme dag – eller næste dags
morgen)
Hvis hændelsen indtræffer i en skoleferie, skal man sørge for at ledelsen får besked, så den kan
træffe med Omsorgsgruppen og sørge for at alle medarbejdere er forhåndsorienteret inden de
møder efter ferie
Hvis en medarbejder har viden om en kollega eller en elev der er i krise p.gr.a sygdom eller anden
begivenhed, bør vedkommende være forpligtet til at orientere Omsorgsgruppen.
3. OMSORGSGRUPPE
Der nedsættes en Omsorgsgruppe med følgende medlemmer
Ledelsen
Psykolog
Medarbejdere fra pågældende team
Evt. en kollega
I konkrete sager tilknyttes de(n) berørte klasselærere, andre lærere, pædagogisk medhjælp, og
eventuelt pædagog fra fritten

Omsorgsgruppen kan inddrage følgende i gruppens arbejde:





Skolens psykolog
Skolens arbejdsmiljørepræsentant
Skolens præst
Skolens sundhedsplejerske






Omsorgsgruppens arbejde består i:
At være stab/ledelse i de konkrete sager
At holde sig ajour med litteratur og kurser
At evt. lave materialemappe og opdatere den
At træde ind som støtte, hvis der er behov

4. FORMØDET
Umiddelbart efter besked om hændelse eller andet afholder ledelsen møde
Mødets formål:
 At få overblik over situationen, at indsamle relevant information
 At få overblik over, hvem der er berørt af hændelsen/omstændighederne
 At diskutere, hvordan man videre skal forholde sig
På mødet må man nå til enighed om følgende:












Hvem leder indsatsen:: Ii krisesituationer kræves et tydeligt lederskab, hvis situationen ikke
skal blive kaotisk.
Hvordan planlægger vi resten af sagen/dagen i morgen m.m
Hjemmet involveres i den videre planlægning på skolen
Hvad skal der gøres i vedkommendes klasse
Hvad skal der gøres i andre klasser
Hvilke konkrete informationer har vi at give medarbejdere, elever og forældre
Hvor får vi fat i yderligere relevant information
Hvordan takler vi pressen (ved ulykker og lign.)
Hvilke ressourcepersoner ønsker vi at kontakte
Hvilke forhold skal overvejes i forhold til kontakt til de pårørende
Hvad gør vi vedrørende information til hjemmene

5. VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE DER SKAL ORIENTERER ELEVER OG /ELLER DERES FORÆLDRE
Støttegruppen/personer fra støttegruppen vejleder medarbejdere der involveres i sagen. Det vil
naturligt ske ved, at de lærere der er berørte af sagen tilknyttes støttegruppen
6. VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE GENERELT
Støttegruppen vejleder medarbejdere i hvordan man forholder sig til elever, kolleger og forældre i
sorg.

7. INFORMATION
Omsorgsgruppen beslutter hvordan medarbejdere, elever og forældre orienteres (skriftligt,
forældremøde…)
Omsorgsgruppen udarbejder om nødvendigt brev til forældre m.fl.
8. RITUALER (ved dødsfald)
Ved elevs eller medarbejders dødsfald mødes alle til en mindehøjtidelighed.
Omsorgsgruppen planlægger højtideligheden.
Forslag:



Samling – vi mødes til en lille mindestund hvor vi synger to sange eller salmer; bl.a. en som vi ved
afdøde holdt af. Der pyntes op med lys, blomster og evt. et billede af den afdøde.
En fra ledelsen holder en lille tale og vi mindes sammen afdøde.

9. Ved elevs dødsfald på skolen
1. Eleven lægges på gulvet, og det skal se ud som, vedkommende sover
2. Lokalet forlades
3. Ledelsen kontaktes
4. Ambulance og politi tilkaldes
5. Hjemmet kontaktes
Det videre omsorgsarbejde på skolen følger de tidligere nævnte områder
10. Flagning
Flaget hejses på halv stang på dagen for dødsfaldet, hvis det er på en skoledag
Flaget hejses på halv stang den dag, hvor vi afholder mindehøjtidelighed. Når mindehøjtideligheden
er overstået hejses flaget på hel stang

