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FAGLIGHED, FÆLLESSKAB OG FORETAGSOMHED 

 

Omsorgsplan - Tarm Skole 
 

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når 

 

det, der ikke må ske, sker: 

 

 NÅR SKOLEN MISTER – EN ELEV – EN LÆRER 

 

 NÅR ET BARN MISTER – I NÆRMESTE FAMILIE 

 

 SKILSMISSE, ALVORLIG SYGDOM OG ANDRE KAOSSITUATIONER 

 

For at tage del i kræves ikke et overmenneske – kun et medmenneske. 

Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager 

over. 

 

PLANEN 

 

 deles ud til samtlige medarbejdere – husk nye, 

 revideres jævnligt i MED-udvalget. 

 offentliggøres på skolens hjemmeside. 

 formidles til forældre i 0. og 7. årgang samt til nye forældre. Det er 

vigtigt, at forældrene orienterer os, når der sker noget alvorligt 

for børnene. 

 

 

NÅR SKOLEN MISTER – EN ELEV – EN LÆRER 

 

Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren. Klasselæreren er forpligtet 

på, at alle omkring klassen, skolens ledelse, SFO, servicepersonale og kontoret 

orienteres. 

 

Klasselæreren, evt. sammen med en anden ressourceperson (SFO eller anden 

kollega) kontakter hjemmet for at finde ud af: 

 Hvad der skal gøres 

 Hvem der skal orienteres 

 Hvilken rolle skolen skal tage på sig 

 

Aftalen skal også indeholde anvisning på orientering af kammerater. 

Aftalen forelægges nødvendige personer. 

Ved dødsfald orienteres hele personalet. 

 

Følgende overvejes: 

 Besøg i hjemmet 

 Deltagelse i begravelse – lærer / klasse 

 Besøge gravstedet 
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Klassen / skolen sender under alle omstændigheder blomster med bånd (evt. 

hjemmelavet med elevernes navne – hvidt bånd / guld-tusch). 

Sker dødsfaldet i ferien, gennemføres det, der er muligt af proceduren, efter 

skolestart. 

Opfølgning efter aftale med efterlevende voksne og barn. (Blomst på 

fødselsdag o.lign.) 

 

Emnearbejde: SORG / TAB / LIVSMOD 

 Fælles mindehøjtidelighed 

 Flaget sættes på halv (Klasse, søskendes klasser, hele skolen) 

 Tom plads – markering (Billede, lys, blomster) 

 Deltagelse i begravelse – skole, kammerater, forældre 

 At mindes – markere fødselsdage fremover 

 

Forældrene orienteres. Skolens forslag til mindehøjtidelighed drøftes med 

forældrene. 

Klasselæreren sørger for opfølgning.  

 

 

 

NÅR ET BARN MISTER – I DEN NÆRMESTE FAMILIE 

 

Når ovenstående erfares orienteres klasselæreren. Klasselæreren er forpligtet 

på, at alle omkring klassen, skolens ledelse, SFO, servicepersonale og kontoret 

orienteres. 

 

Klasselæreren – evt. sammen med en anden ressourceperson (SFO eller anden 

kollega) kontakter hjemmet for at finde ud af: 

Hvad der skal gøres 

Hvem der skal orienteres 

Hvilken rolle skolen skal tage på sig 

 

Aftalen skal også indeholde anvisning på orientering af kammerater. 

Aftalen forelægges nødvendige personer. 

Ved dødsfald orienteres hele personalet. 

 

Følgende overvejes: 

Besøg i hjemmet 

Deltagelse i begravelse – lærer / klasse 

Besøge gravsted 

 

Klassen / skolen sender under alle omstændigheder blomster med bånd (evt. 

hjemmelavet med elevernes navne – hvidt bånd / guld-tusch). 

Sker dødsfald i ferien, gennemføres det, der er muligt af proceduren, efter 

skolestart. 

Opfølgning efter aftale med efterlevende voksen og barn. (Blomster på 

fødselsdag o. lign.). 

Emnearbejde: SORG / TAB / LIVSMOD. 

Klasselæreren sørger for opfølgning. 
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SKILSMISSE, ALVORLIG SYGDOM OG ANDRE KAOSSITUATIONER 

 

Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren. Klasselæreren er 

forpligtet på, at alle omkring klassen, skolens ledelse, SFO, servicepersonale 

og kontoret orienteres. 

 

Klasselæreren – evt. sammen med en anden ressourceperson (SFO eller anden 

kollega) kontakter hjemmet for at finde ud af: 

 Hvad der skal gøres 

 Hvem der skal orienteres 

 Hvilken rolle skolen skal tage på sig 

 

Aftalen skal også indeholde anvisning på orientering af kammerater. 

Aftalen forelægges nødvendige personer. 

Klasselæreren sørger for opfølgning. 

 

I tilfælde af alvorlig sygdom m.m. er det klasselærerens opgave at skabe 

kontakt til eksempelvis Sundhedscenter Vest, Tarm 

 

Justeret i MED-udvalget d. 10. marts 2009 

 


