
Sorgpolitik 

Udvikling - Fællesskab - Glæde – Mangfoldighed 
  

  
Formål:  
På Nr. Vedby Skole støtter vi særligt elever og medarbejdere ved meddelelse om dødsfald, ulykker eller 
andre traumatiske hændelser, som er ”tæt på”. 
  

DERFOR HAR VI FOKUS PÅ 

  

Når et barn mister en person i den nærmeste familie. 
Gør vi følgende: 
Den som får meddelelsen orienterer snarest klasseteamet. Klasseteamet er ansvarlig for at orientere alle 
omkring klassen, skolefritidsordningen, kontoret og skolens ledelse. Der opfordres til, at andre personer 
blandt personalet inddrages i opgaven. 
Klasseteamet, kontakter eventuelt sammen med en anden person fra klasseteamet hjemmet for at afklare, 
hvad der gøres overfor klassen og øvrige forældre, hvornår og hvordan samt 

 Aftale, hvornår barnet kommer tilbage i skolen. 
 Afklare med familien hvad den ønsker at skolen gør, herunder skolens/ klassens deltagelse i 

bisættelse/begravelse 

 I skolen holder klasseteamet en samlingsstund med børnene i klassen, hvor man fortæller, hvad der er 
sket. Skolen sender blomster enten til hjemmet, eller til begravelsen, hvis der er tale om søskende eller 
forældre. 
Senest ved næste skole/hjem samtale tages situationen op igen. 
  

Når skolen mister en elev eller en medarbejder. 
Gør vi følgende:  
Det kræver handling med det samme af skoleledelsen, klasseteamet samt eventuelt, en anden af 
klasseteamets lærere. 
  

Følgende punkter er vigtige: 
 

 Kontakte familien (skoleledelsen eller klasselærer) for at kondolere samt informere om hvad skolen 
gør i.f.t. skolens personale og øvrige elever/klasser og forældre 

 Skoleledelsen orienterer det samlede personale 

 Elever og lærere orienteres eventuelt med en kort mindehøjtidelighed. 
 Der flages på halv og skolen sender kondolancebuket 

 I de berørte klasser skal der være tid til at bearbejde hændelsen, måske med hjælp udefra. 
 Eventuel deltagelse i begravelse/bisættelse 

 Opfølgning i klassen gennem samtaler og gerne brug af sorgmateriale 

  

Ved alvorlig sygdom og traumatiske hændelser o.l. 
Gør vi følgende:  
Klassens team drøfter følgende: 

 Hvad skal der gøres 

 Hvem skal orienteres 

 Hvilken rolle skal skolen tage på sig 

  



Teamets konklusioner forelægges de relevante personer. Klasselæreren sørger for opfølgning. 
  

Information:               
Der fortælles om Sorgpolitikken på forældremøder hvert 2. - 3. år. 
Det er vigtigt, at forældre eller andre tæt pårørende orienterer os, når der sker dødsfald, ulykker eller 
traumatiske forhold i børnenes hverdag. 
  

Sorgpolitikken tages op en gang årligt i Pædagogisk Råd og MED-udvalget. 
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