
 

 

Sorgplan 
  

 
Alvorlig sygdom i familien, skilsmisse, vold, fængsling, brand, trafikulykke o.l. 
Når overstående erfares, orienteres teamet omkring klassen/gruppen/stuen. Teamet orienterer alle omkring 
barnet, som har brug for denne viden: Klassen – SFO – Lærere – Pædagoger - Øvrigt personale - Kontoret  
 
Repræsentanter fra teamet  - evt. sammen med anden ressourceperson - kontakter hjemmet for at lave 
aftale om: 

 Hvad skal gøres? 
 Hvem skal orienteres? 
 Hvilke ønsker har familien til Harboøre Skole og Børnecenter? 

 
Aftalen bør indeholde anvisninger på orientering af kammerater, og forelægges relevante personer. 
Teamet er ansvarlig for opfølgning. 
 

 
I tilfælde af at et barn mister forældre eller søskende 
Hvis overstående erfares, orienteres teamet omkring klassen/gruppen/stuen. Teamet orienterer alle 
omkring barnet, som har brug for denne viden: Klassen – SFO – Lærere – Pædagoger - Øvrigt personale - 
Kontoret  
 
Repræsentanter fra teamet  - evt. sammen med anden ressourceperson - kontakter hjemmet for at lave 
aftale om: 

 Hvad skal gøres? 
 Hvem skal orienteres? 
 Hvilke ønsker har familien til Harboøre Skole og Børnecenter? 
 Deltagelse i begravelse/bisættelse 

 
Kontakten kan være et hjemme-besøg, som hjemmet tilbydes - husk en buket blomster.  
 
Aftalen skal indeholde anvisninger på orientering af kammerater. Aftalen forelægges relevante personer. 

 Teamet skal være ekstra opmærksom på klassen/gruppen/stuen i denne situation. 
 SFO orienterer de andre børn. 
 Afdelingen orienteres evt. ved en fællessamling. 
 Sker dødsfaldet i ferien, gennemføres det, der er muligt af proceduren efter skolestart. 
 Hvis dødsfaldet erfares i Harboøre Skole og Børnecenters åbningstid, flager skolen på halv. 

 
Deltagelse i begravelse / bisættelse overvejes – lærer / klasse / gruppe / stue / ledelse 

 Klassen/gruppen/stuen orienteres om tidspunkt og sted for begravelse / bisættelse (både mundtligt 
og skriftligt). 

 Harboøre Skole og Børnecenter sender under alle omstændigheder blomster til begravelsen. 
 Til begravelsen flager skolen altid på halv.  

 
Teamet sørger for opfølgning, vær særlig opmærksom første dag, og i tiden efter. 
Der skal være opfølgning så lang tid barnet har behov for dette, og vær især opmærksom omkring højtider 
og barnets fødselsdag. 
 
 

 
 



 

 

Sorgplan 
 

I tilfælde af at Harboøre Skole og Børnecenter mister en medarbejder 
Hvis ovenstående erfares, orienteres skolelederen. Lederen er forpligtet på, at alt skolens personale 
orienteres hurtigst muligt.  
Der afholdes hurtigst muligt en kort mindehøjtidelighed for elever og personale. 
 
Lederen evt. sammen med kollega kontakter afdødes familie for at finde ud af, hvad familien ønsker, 
Harboøre Skole og Børnecenter skal/bør gøre. 
 
Følgende aftales: 

 Besøg i hjemmet (husk en buket blomster) 
 Deltagelse i begravelse / bisættelse  

 
Harboøre Skole og Børnecenter sender under alle omstændigheder blomster / krans med bånd til 
begravelsen / bisættelsen. 
Sker dødsfaldet i en ferie mindes afdøde i forbindelse med en fællessamling umiddelbart efter ferien. 
Flaget sættes på halv, hvis dødsfaldet erfares i Harboøre Skole og Børnecenters åbningstid.  
Til begravelsen flager Harboøre Skole og Børnecenter altid på halv. 
 
I tilfælde af at Harboøre Skole og Børnecenter mister en elev/et barn 
Hvis ovenstående erfares, orienteres teamet omkring klassen/gruppen/stuen. Teamet er forpligtet på, at 
alle omkring klassen, gruppen, stuen, SFO, servicepersonale og kontoret orienteres. Lederen orienterer 
alle på Harboøre Skole og Børnecenter. 
 
Teamet sammen med en anden ressourceperson (evt. SFO eller anden kollega) kontakter hjemmet for at 
lave aftale om:  

 Familien ønsker besøg i hjemmet? 
 Hvad der skal gøres? 
 Hvilken rolle Harboøre Skole og Børnecenter skal tage på sig? 
 Deltagelse i begravelse / bisættelse? 

Teamet koordinerer henvendelsen. 
 
Aftalen skal også indeholde anvisning på: 

 orientering af elever og børn.  
 afholdelse af mindehøjtidelighed for hele skolen. 

Aftalen forelægges nødvendige personer. 
 

 Deltagelse i begravelse / bisættelse overvejes – lærer / pædagog / klasse / ledelse  
 Klassen/gruppen/stuen orienteres om tidspunkt og sted for begravelse (mundtligt og skriftligt).  
 Deltagelse i begravelse / bisættelse er en sag klassekammeraternes forældrene må afgøre. 
 Flaget sættes på halv, hvis dødsfaldet erfares i Harboøre Skole og Børnecenters åbningstid.   
 Til begravelsen flager Harboøre Skole og Børnecenter altid på halv. 
 Harboøre Skole og Børnecenter sender blomster til begravelsen / bisættelsen. 

 
Sker dødsfaldet i en ferie mindes afdøde i forbindelse med samling umiddelbart efter ferien. 
 
Teamet sørger for opfølgning, dvs. er altid åben for samtale om døden og afdøde. 

 Markér den første fødselsdag efter dødsfaldet. 
 Lad afdødes plads stå tom en tid efter dødsfaldet (sæt evt. et lys, blomster eller et billede) 
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