OMSORGSPLAN

Tages i brug


ved skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer m.m.



når et barn mister i nærmeste familie



når skolen mister en elev eller en medarbejder

Vi understøtter en anerkendende udviklings- og læringskultur.

Da skolen fylder en stor del af et barns hverdag, må vi være medvirkende til at
ledsage børn gennem kriser. Det er derfor vigtigt, at skolen er parat og rustet
til at træde til i en krisesituation, som kan være dødsfald i familien, blandt
kammerater eller på skolen, skilsmisse, langvarig sygdom blandt de nærmeste
eller mere socialt betingede kriser som eksempelvis misbrug i hjemmet.
Vi finder det vigtigt, at vi gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de
børn, som rammes af en sorg i livet.
Vi håber derfor med omsorgsplanen at kunne være beredt i skolen.
Alle er velkomne til at kontakte skolen for yderligere uddybning.

Venlig hilsen
Amagerskolen
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Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.
Det er vigtigt, at forældrene orienterer skolen, når ovenstående indtræffer.
Når skolen erfarer ovenstående, er det barnets kontaktpersons opgave at
informere teamet, kontoret og evt. SFO/klub.
Kontaktpersonen kontakter hjemmet for at aftale, hvad der må/kan gøres
f.eks. orientering i klassen.
Teamet, kontoret, SFO/klub orienteres om aftalen.
Barnet kan få tilbud om at deltage i kommunens skilsmissegrupper.
Dette sker gennem henvendelse til sundhedsplejen i Ringkøbing-Skjern
Kommune tlf. 9974 2424.

Når et barn mister i nærmeste familie
(forældre, søskende, bedsteforældre og bonusforældre)

Hvis barnet kender til dødsfaldet:
Når skolen erfarer ovenstående, er det en opgave for barnets kontaktperson
at orientere teamet, kontoret og evt. SFO/klub.
Hvis der skal overbringes et dødsbudskab, mens barnet er i skole, er det
skoleleder og/eller kontaktperson, der træder til. Det er kontaktpersonens
opgave at orientere teamet.
Skoleledelsen orienterer relevant personale over Intra.
Kontaktpersonen kontakter hjemmet for at finde ud af:
 Hvad der skal gøres


Hvem der skal orienteres



Hvilken rolle skolen skal tage på sig

Relevante personer orienteres.
Følgende overvejes:
 Besøg i hjemmet


Deltagelse i begravelse - lærer/klasse



Besøge gravsted



Blomst/krans fra klassen

Ved dødsfald i den nærmeste familie (forældre/søskende) sender skolen en
blomst til hjemmet.
Sker dødsfaldet i ferien, gennemføres det, der er muligt af proceduren, efter
skolestart.

Når skolen mister en elev
Når det erfares, at skolen har mistet en elev, orienteres skolens personale af
ledelsen.
Ledelsen kontakter hjemmet, og det aftales:
 Hvad der skal gøres.


Hvem der skal orienteres.



Hvilken rolle skolen skal tage på sig, evt. kammeraternes
deltagelse ved begravelsen m.m.

Det er ledelsens opgave at orientere klassen og stå for en mindesamling i
afdelingen (eller hvad der aftales med forældrene).
Kontaktperson og/eller ledelse samles efterfølgende med berørte børn.
Ved en elevs dødsfald sender skolen en blomst til hjemmet, og der flages på
halv.
Sker dødsfaldet i ferien, gennemføres det, der er muligt af proceduren efter
skolestart.

Når skolen mister en medarbejder
Skoleledelsen orienterer alle.
Skolen sender blomster til begravelsen samt indrykker dødsannonce og
mindeord. Mindeordet sendes også til familien.
Der flages på halv.
Sker dødsfaldet i ferien, gennemføres det, der er muligt af proceduren, efter
skolestart.

Når en medarbejder mister ægtefælle/samlever eller barn
Skoleledelsen orienterer alle.
Skolen sender blomster til hjemmet.
Sker dødsfaldet i ferien, gennemføres det, der er muligt af proceduren, efter
skolestart.

Vejledning til lærerne og orientering til forældrene

Forslag til ritualer, når skolen mister en elev - hentet fra Atle Dyregrov: ”Sorg
og omsorg i skolen ”, kapitel 7 og 8.
Skoleleder:


Mindesamling i centralrum.

Kontaktperson:
 Samtale i klassen.


Afslut samtale ved at tænde et lys ved det tomme bord.



Små elever kan tegne.



Spille afdøde elevs yndlingsmusik.

Telefonliste
Amagerskolen

9974 2740

Skolesundhedsplejerske

9974 1909

Pædagogisk Psykologisk fagenhed

9974 1720

Kirkekontor

9735 2611

Sorggrupper i Ringkøbing-Skjern Kommune
Børn og unge, der mister et nært familiemedlem, kan få tilbud om at deltage i
kommunens sorggrupper gennem sundhedsplejen i Ringkøbing-Skjern
Kommune tlf. 9974 2424.
Derudover er der fortsat sorg/krise-specialet i PPF-regi.
Henvendelse sker til Familiebehandler Trine Nielsen tlf. 4072 4329.

Litteratur som anbefales
Atle Dyregrov: ”Sorg og omsorg i skolen”
Ingelise Andersen, Per Bøge og Thomas Seeberg: "Børn i sorg"
I øvrigt vil skolen/skolebiblioteket gerne være behjælpelig med litteratur til
både børn og voksne.
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