
OMSORGSPLAN FOR FRISHOLM SKOLE 
 
Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når ”det, der ikke må ske, 
sker”. 
 
Planen er enkel og giver plads for individuelle handlinger. 
 
På forældremøder skal der gøres opmærksom på, at skolen har en omsorgsplan, og 
det er værd at understrege, at det er vigtigt, at forældrene orienterer skolen, hvis der 
sker noget alvorligt for børnene. 
 
Omsorgsplanen skal hele tiden revideres og justeres efter de nye erfaringer 
medarbejderne gør sig,  
Planen uddeles til samtlige medarbejdere. 
 
Planen omfatter (punkterne uddybes på de næste sider): 
 

• Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer og lign. 
 

• Når et barn mister – i den nærmeste familie. 
 

• Når skolen mister en elev. 
 

• Når skolen mister en medarbejder. 
 

• Professionel hjælp. 
 
Klasselæreren er i de fleste tilfælde en meget central person. Alligevel er det helt 
legalt ”ikke at kunne”, bare man sikrer sig, at en anden tager over. 
 
Det bedste er, om den lærer, der har mest kontakt til barnet, påtager sig opgaven. 
Det næstbedste er, hvis læreren giver opgaven videre til én, der føler sig rustet til at 
påtage sig den. 
 
Det er også en god idé at være to lærere i kontakten til hjemmet, for gensidigt at 
kunne støtte og aflaste hinanden. 
 



Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer og lignende, der vil påvirke 
barnets hverdag væsentligt. 
 
Når ovenstående erfares og er bekræftet, skal der ske en gensidig orientering mellem 
klasselærer og skoleledelse. Skoleledelsen er ansvarlig for, at alle omkring klassen – 
ungdomsskolen, SFO, Spiloppen, m.m. orienteres. 
 
Klasselæreren eller skoleledelsen, evt. sammen med en anden person (f.eks. SFO 
eller en anden kollega) kontakter hjemmet for at finde ud af: 
 
1. Hvad der skal gøres? 
 
2. Hvem der skal orienteres? 
 
3. Hvilken rolle skolen skal påtage sig? 
 
Aftalen med hjemmet skal også indeholde anvisning på en eventuel orientering af 
kammeraterne. 
 
Aftalen forelægges de implicerede personer. 
Klasselæreren sørger for opfølgning på aftalerne. 
 
Ledelsen har det overordnede ansvar for planens gennemførelse, derfor er der under 
hele forløbet tæt kontakt mellem ledelse og klasselærer. 
Se i øvrigt punkt 5. 
 



Når et barn mister i den nærmeste familie 
 
Når ovenstående erfares og er bekræftet, skal der ske en gensidig orientering mellem 
klasselærer og skoleledelse. Skoleledelsen er ansvarlig for, at alle andre omkring 
klassen, ungdomsskole, SFO, Spiloppen, m.m. orienteres. 
 
Drejer dødsfaldet sig om forældre eller søskende, sørger skolens ledelse – gennem 
bl.a. FU-repræsentanterne - for, at hele personalet orienteres. 
 
Klasselæreren og/eller ledelsen – evt. sammen med en anden person (evt. anden 
kollega) kontakter hjemmet for at finde ud af: 
 
1.  Hvad der skal gøres 
 
2.  Hvem der skal orienteres 
 
3.  Hvilken rolle skolen skal påtage sig 
 
Aftalen med hjemmet skal også indeholde anvisning på en eventuel orientering af 
kammeraterne. 
 
Aftalen forelægges de implicerede personer. 
 
Desuden overvejes følgende: 

• Besøg i hjemmet. 
 

• Deltagelse i begravelsen – leder – lærer – klasse 
 

• Besøge gravsted 
 
Klassen/skolen sender under alle omstændigheder blomster til begravelsen. 
 
Hvis dødsfaldet sker i ferien, gennemføres det, der er relevant efter skolestart. 
 
Klasselæreren sørger for opfølgning på aftalerne. 
 
Ledelsen har det overordnede ansvar for planens gennemførelse, derfor er der under 
hele forløbet tæt kontakt mellem ledelse og klasselærer. 
Se i øvrigt punkt 5. 
 
 
 
 
 



Når skolen mister en elev 
 
Når ovenstående erfares og er bekræftet, skal der ske en gensidig orientering mellem 
klasselærer og skoleledelse. Skoleledelsen er ansvarlig for, at klasselæreren og alle 
andre omkring klassen, øvrige skoler i kommunen, ungdomsskolen, SFO, Spiloppen, 
m.m. orienteres. 
 
Skolens ledelse sørger for, at alle medarbejdere og eleverne i skolens øvrige klasser 
orienteres. 
 
Skolens flag sættes på halv stang. 
 
Skoleledelsen, evt. sammen med klasselæreren eller en anden person (SFO eller en 
anden kollega) kontakter hjemmet for at finde ud af: 
 
1. Hvad der skal gøres 
 
2. Hvem der skal orienteres 
 
3. Hvilken rolle skolen skal påtage sig 
 
Ansatte/elever, som rammes af sorgen, og som ikke formår at gennemføre en normal 
skoledag, fritages for dette. Ingen elever må dog komme hjem til et tomt hus. 
Aftalen med hjemmet skal også indeholde anvisning på en eventuel orientering af 
kammeraterne. 
 
Aftalen forelægges de implicerede personer. 
 
Desuden overvejes følgende: 
 

• Besøg i hjemmet 
 

• Fælles mindehøjtidelighed 
 

• Deltagelse i begravelsen – leder, lærer, klasse 
 

• Tom plads i klassen (billede, lys, blomster?) 
 

• Besøge gravsted 
 
Klassen/skolen sender blomster til begravelsen. 
 
Hvis dødsfaldet sker i ferien, gennemføres det, der er relevant efter skolestart. 
 
Skoleledelsen sørger for opfølgning efter aftale med forældrene (blomst på fødselsdag 
– dødsdag og lign.) 
 
Ledelsen har det overordnede ansvar for planens gennemførelse, derfor er der under 
hele forløbet tæt kontakt mellem ledelse og klasselærer. 
 
Se i øvrigt punkt 5. 
 
 
 



Når skolen mister en medarbejder/når en medarbejder mister et nært 
familiemedlem 
 
Når ovenstående erfares, er skolens ledelse forpligtet af, at alle ansatte og relevante 
klasser orienteres. 
 
Ledelsen tager kontakt til afdødes familie for at finde ud af: 
 

1. Hvad skal der gøres 
 

2. Hvem der skal orienteres 
 

3. Hvilken rolle skolen skal påtage sig 
 
Ansatte/elever, som rammes af sorgen, og som ikke formår at gennemføre en normal 
skoledag, fritages for dette. Ingen elever må dog komme hjem til et tomt hus. 
 
Alle ansatte skal have mulighed for at deltage i begravelsen. 
 
Der flages på halv stang på selve dødsdagen. Endvidere flages der på 
begravelsesdagen. 
 
Skolen/personalet sender en krans. 
 
Sker dødsfaldet i en ferie orienteres alle skolens ansatte. Det der er relevant af planen 
gennemføres efter skolestart. 
 
Skolens ledelse sørger for at holde kontakt med familien og hjælpe i det omfang, det 
ønskes af de efterladte. 
Se i øvrigt punkt 5. 
 



Professionel hjælp 
 
Det er vigtigt, at gøre de efterladte opmærksomme på muligheden for at søge 
professionel hjælp. De kan henvende sig til f.eks. deres læge og blive henvist til en 
praktiserende psykolog. 
Andre muligheder kan være at søge hjælp hos præsten eller socialforvaltningen. 
 
Når det drejer sig om børn, der har behov for støtte eller eventuelt lærere, der ønsker 
hjælp til at tackle problemer, kan Børn og Unge Rådgivningen være et godt sted at 
henvende sig. 
 
Det skal også nævnes, at flere faglige organisationer bl.a. Danmarks Lærerforening 
giver medlemmer tilbud om hjælp til håndtering af vanskelige problemstillinger. 
 
 
 

 


