
Omsorgsplan for Århus Privatskole   

 

 

Denne plan sættes i værk, når “det, der ikke må ske… sker”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Skilsmisse 

- Alvorlig sygdom 

- Kaossituationer og lignende 

- Når et barn mister et nært familiemedlem. 

- Når skolen mister - en elev - en lærer. 

 

 

For at tage del i ovennævnte situationer kræves ikke noget overmenneske - kun et 

medmenneske. Alligevel er det legalt og forståeligt ikke at kunne, blot man sikrer sig, at en 

anden eller andre tager over. Derfor finder vi det vigtigt, at der ligger en klar plan parat.  

 

Planen offentliggøres til alle medarbejdere og hjem. 

 

Planen kan altid findes på skolens hjemmeside. 

 

 

 

 

Skilsmisse - alvorlig sygdom – kaossituationer og lignende: 

 

Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren. 

 

Klasselæreren aftaler med hjemmet: 

- hvad der skal gøres 

- hvem og hvordan, der skal orienteres (kammerater, andre lærere m.v.) 

- hvilken rolle skolen har i sagen 

- hvem der evt. kan hjælpe yderligere 

 

Aftalen forelægges skolelederen og andre nødvendige personer. 

 

Klasselæreren sørger for den nødvendige opfølgning. 

 

 

 



 

Når et barn mister en af sine nærmeste i familie. 
 

Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren, der hurtigst muligt orienterer 

skolelederen. 

 

Klasselæreren aftaler med hjemmet: 

 

- hvad der skal gøres 

- hvem og hvordan, der skal orienteres (kammerater, andre lærere m.v.) 

- hvilken rolle skolen har i sagen 

- hvem der evt. kan hjælpe yderligere 

 

 

Aftalen forelægges skolelederen og andre nødvendige personer. 

 

Følgende overvejes: 

- besøg i hjemmet 

- deltagelse i begravelsen - lærer / klasse 

- besøge gravsted 

 

Skolen sender bårebuket, buket til hjemmet og en lille gave fra skolen til barnet, samt lidt 

fra klassens børn 

 

Sker dødsfaldet i ferien - gennemføres det, der er muligt efter skolestart. 

 

Skoleleder er ansvarlige for, at der sendes bårebuket, buket og gave. 

Klasselæreren er ansvarlig for klassens hilsen til barnet og sørger for den nødvendige 

opfølgning efter aftale med efterlevende voksen/voksne og barn. 

 

Skoleleder henviser til sorggruppe. 

 

Det kan eventuelt overvejes at køre emnearbejde over emnerne: sorg – tab – livsmod. 

Dette tilstræber vi dog at gøre forebyggende, da det kan virke meget voldsomt midt i 

sorgen. 

 

Skolelægen tager en snak med barnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Når skolen mister - en elev - en ansat. 
 

Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren, henholdsvis skolelederen hurtigst 

muligt. 

 

Klasselæreren eller ledelsen aftaler med hjemmet: 

 

- hvad der skal gøres 

- hvem og hvordan, der skal orienteres (kammerater, andre lærere m.v.) 

- hvilken rolle skolen har i sagen 

 

Aftalen forelægges skolelederen og andre nødvendige personer. 

 

 

 

Følgende overvejes: 

 

- besøg i hjemmet 

- deltagelse i begravelsen - lærer / klasse 

- besøge gravsted 

- flaget sættes på halv 

- fælles mindehøjtidelighed evt. På skolen efter aftale med efterladte 

- deltagelse i begravelse efter aftale med efterladte 

- indrette et lille mindested et par dage med mulighed for at lægge hilsner, tænde lys et  

  sted på skolen 

 

Skolen sender bårebuket, blomst m.m. til familie. 

 

Sker dødsfaldet i ferien - gennemføres det, der er muligt efter skolestart. Såvel 

personale som bestyrelse er medansvarlige for, at der sendes krans, flaghejsning og 

at skolen er repræsenteret ved begravelsen. 

 

Klasselæreren/ledelsen sørger for den nødvendige opfølgning efter aftale med 

efterlevende voksen/voksne og barn. 

 

Det kan eventuelt overvejes at køre emnearbejde over emnerne: sorg – tab – livsmod. 

Dette tilstræber vi dog at gøre forebyggende, da det kan virke meget voldsomt midt i 

sorgen. 

 

 


