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Hvorfor en OmSorgsplan     
På Dyssegårdsskolen har vi udarbejdet en omsorgsplan for at kunne støtte 

lærere, pædagoger, forældre og ikke mindst barnet i sorgarbejdet. Vores omsorgs-

plan er tænkt som et redskab, der kan hjælpe i situationer, som synes kaotiske og 

uoverskuelige. 

Hvert år oplever mindst 4000 skolebørn at miste sin mor eller far. I gen-

nemsnit er der i hver skoleklasse mindst et barn, som mister en forælder, før det går 

ud af 9.klasse, og hvert år dør omkring 500 børn og unge mellem 1-18 år.  

350.000 af landets 1.1 million børn lever i dag adskilt fra den ene forælder, typisk 

pga. skilsmisse. Hvert tredje barn i Danmark er altså skilsmissebarn. 

Tallene taler deres tydelige sprog og fortæller os, at der er brug for 

mennesker i barnets nærhed, som kan hjælpe det igennem sorgen.  

Da skolen og GFO fylder en stor del af barnets hverdag, er det væsent-

ligt, at de voksne tæt på barnet er rustet til at træde til, når krisen opstår. Vi voks-

ne har et ansvar for at tage barnets sorg seriøst, uanset omfanget, og møde det med 

omsorg og forståelse. 

Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. For eksempel i forbin-

delse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller på skolen, langvarig sygdom 

blandt de nærmeste og skilsmisse. 

På Dyssegårdsskolen har et udvalg bestående af lærere, pædagoger og 

sundhedsplejerske stået for udarbejdelsen af denne OmSorgsplan. Endvidere er sko-

lebestyrelsen og alle ansatte blevet grundigt informeret om OmSorgsplanen og dens 

anvendelighed. 

Vi håber og ønsker med OmSorgplanen at have skabt et solidt grundlag 

for omsorgsarbejdet på skolen og i GFO’en. Vi mener det er vigtigt, at alle involvere-

de tager sig af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. 

 

OmSorgsgruppen som hjælpere  
Det kan være svært at være den voksne, være den der bevarer overblik-

ket, den der ved, hvad der skal gøres, den der skal lytte, trøste og spørge. Midt i alt 

det kan det være svært selv at bede om hjælp, og hvem skal man spørge? Kollegerne 

synes måske, det ser ud som om, der er styr på sagerne, eller man kan gå rundt i den 

tro, at andre hjælper. OmSorgsgruppens medarbejdere kan altid tilkaldes som res-

source personer både til at udføre praktiske opgaver samt som samtalepartnere. På 

Dyssegårdsskolen kan I henvende jer til Lillian Simmelkiær, Louise Haladyn, Maiken 

Andersen, Vibeke Westphall, og Birgitte Bech.  

Heldigvis kan vi for det meste, det vi skal, især hvis vi ved, at der er no-

gen, der lytter, støtter og hjælper, men nogen gange kan vi ikke, og så er det i orden 

at bede om hjælp eller sige fra i situationen. 
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Vi skal som medarbejdere være til stede omkring den person, som har mi-

stet. Vi skal være en slags garanti for, at livet trods alt går videre. Vi skal som med-

arbejdere være ledsagere gennem den svære tid.  

 

Om at miste  
Børn oplever tidligt i deres liv forskellige tab: Elskede kæledyr som dør, 

at afslutte den trygge børnehavetid og begynde i skole, oldeforældre, bedsteforæl-

dre eller andre som dør i familie- og vennekredsen. Vi sørger alle – børn som voksne - 

når vi mister.  

Det er vigtigt, at vi som voksne er åbne, lydhøre og opmærksomme over 

for, at disse tab fylder meget i børns liv. Børn bevæger sig ud og ind i sorgen – det 

ene øjeblik er de kede af det, og det næste øjeblik leger de glade. Vi kan ikke ændre 

på mange af de svære ting, som børn oplever i deres liv, men vi skal hjælpe dem til at 

leve videre med oplevelserne. Vi skal ikke presse børn til samtale, men sige med ord 

og vise barnet, at vi gerne vil bruges, men at det til enhver tid er, når barnet er pa-

rat.  

 

Skilsmisse  
Ved en ændring i barnets liv som f.eks. ved en skilsmisse er det vigtigt, at 

forældre informerer både skole og GFO. En sådan ændring i barnets liv skal ikke væ-

re et udsagn, skole og GFO modtager fra barnet – vi skal have informationen fra for-

ældrene på en hensigtsmæssig måde. Eksempelvis er det vanskeligt at forholde sig til 

sådan en melding, to minutter før skoledagen begynder. Benyt telefonen, og ring klas-

selæreren op, inden barnet møder i skole. 

Får vi udsagnet fra barnet om, at forældrene skal skilles, så skal vi tage 

kontakt til hjemmet og spørge om rigtigheden af et sådan udsagn. 

Hvis forældrene fortæller os, at en skilsmisse er på vej, og at barnet pt. ikke er in-

formeret, så skal vi bede forældrene om at orientere os, når barnet har fået besked.  

Vi vil gerne lægge op til åbenhed omkring situationen af hensyn til barnet, 

således at sorgen ikke bliver til noget indeklemt ”noget” for barnet, men ”noget”, som 

vi sammen kan tale om. 

I forbindelse med skilsmisser oplever nogle børn skyldfølelse og tror, de 

kunne have forhindret det, hvis de havde opført sig bedre/anderledes. Børn har brug 

for nogen at tale med og for nogen, der virkelig lytter. Det indbefatter også de voks-

ne i børnenes hverdag i skole og GFO. 

Hvis barnet afviser at ville tale om situationen, skal vi voksne blive ved 

med at være opsøgende omkring barnet ved fortsat at give tilbud om samtale og om-

sorg.  
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Ulykker uden for skolen 
Selv om vi passer på og er opmærksomme, kan der opstå ulykker, som vi ikke kan for-

udse. Hvad vi gør i den akutte situation, hvis en elev kommer ud for en ulykke i skolen 

/ GFO’en, på en udflugt, en hyttetur eller en skolerejse, kan i situationen nogle gange 

være vanskelig at overskue- derfor denne vejledning. 
 

Forholdsregler (afhængig af turens længde og elevernes alder): 

 Vær altid 2 lærere eller 1 lærer + 1 pædagog af sted. 

 Medbring mobiltelefon (relevante telefonnumre er indtastet) 

 Medbring klasseliste 

 

Forholdsregler på ulykkesstedet: 

 Stands ulykken 

 Alarmer 112 

 Yd førstehjælp 

 Få overblik over ulykkens omfang 

 Sørg for samling af de øvrige elever og indsaml mobiltelefoner 

 Den ene lærer tager med ambulancen 

 Underret skolens ledelse 

 Sørg for at holde evt. nysgerrige væk fra tilskadekomne 

 Skolens ledelse sørger for, at der skabes kontakt til de berørte hjem 

 Skolens ledelse skaffer hjælp til at bringe de andre elever hjem 

 

Videre forløb ved alvorlig ulykke: 

 Skolens ledelse skaffer en person fra OmSorgsgruppen, som kan være sammen 

med den involverede lærer og eleverne 

 Skolens ledelse informerer/kontakter og indkalder evt.  de øvrige forældre 

 Eleverne holdes samlet, indtil de hentes af deres forældre 

 Eleverne orienteres løbende om den ulykkesramte (undgå rygtedannelse) 

 Skolens ledelse samler teamet omkring den berørte klasse for at aftale det vi-

dere forløb 

 Skolens ledelse sørger for at informere resten af personalet ved et oriente-

ringsmøde (samt skriftligt til dem som ikke er til stede) 

 Al videre information sker via kontakten til det/de berørte hjem, som deles af 

2 lærere m.h.p. gensidig støtte. 

 Skolens ledelse sørger evt. for psykologhjælp til den involverede lærer (og 

børn/elever?) 

 Vær opmærksom på søskende og reaktioner fra ikke involverede elever. 
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Ulykker på skolen     
 Stands ulykken 

 Kontakt kontor/nærmeste lærer via budbringer (elev) 

 Alarmer 112  

 Yd førstehjælp 

 Forlad ikke den tilskadekomne  

 Få overblik over ulykkens omfang 

 Tilskadekomne ledsages af kendt lærer 

 Sørg for at holde evt. nysgerrige væk fra tilskadekomne 

 Ledelsen kontakter familien. 

 

Videre forløb ved alvorlig ulykke: 

 Skolens ledelse kontakter/tilkalder de øvrige forældre 

 Skolens ledelse sørger for en støtteperson, som kan være sammen med de in-

volverede elever og voksne 

 De berørte elever holdes samlet, indtil de evt. hentes af de tilkaldte forældre 

 Skolens ledelse orienteres løbende om den tilskadekomne efter aftale med 

forældrene, og 2 lærere har kontakt til elevens forældre m.h.p. gensidig støtte 

 Skolens ledelse orienterer resten af personalet ved et orienteringsmøde (samt 

skriftligt til dem som ikke er til stede) 

 Skoleledelsen sørger for evt. kontakt til psykologhjælp for de involverede 

 Vær opmærksom på søskende og reaktioner fra ikke involverede elever. 

 

De følgende dage efter en ulykke informeres og tales der om ulykken og forløbet, 

afhængig af ulykkens omfang og konsekvenser. Der kan sendes breve til eleven, eller 

eleven kan besøges på hospital eller hjemme afhængig af familiens ønsker. 

 

Børn/unge – elever (sygdom og død) 
Når en elev bliver alvorligt syg 

Hvis en elev bliver alvorligt syg over en længere periode, er det vigtigt med fortsat 

kontakt mellem skole og hjem.  Klasselæreren + en anden lærer fra teamet tilbyder at 

komme på hjemmebesøg hos den berørte familie. 

Tanken med besøget er at afdække følgende områder; 

1) Barnets sygdom og udvikling/fremtidsperspektiver 

2) Hvornår og hvordan skal klassekammeraterne have besked? Det er vigtigt, 

    de får besked, så der ikke opstår ”historier” 

3) Hvordan ønsker familien, at skolen støtter? Lærerne kommer om muligt med 

konkrete forslag, hvis forældrene er for chokerede til at have overblik.  
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Selvom en elev lider af en måske uhelbredelig sygdom, er det vigtigt, at eleven i 

videst muligt omfang føler sig som en del af den normale hverdag. Hvis eleven er 

sygemeldt, kan klassen holde kontakt via breve, mail mm. Hvad, der er bedst for 

den enkelte, er altid en vurderingssag.  
 

Når en elev dør 

Det vil altid være et chok for både lærere og kammerater, hvis en elev dør, uanset 

om det sker som følge af langvarig sygdom eller pga. en ulykke. Og selv en omsorgs-

plan kan ikke fjerne den sorg og frustration, der vil opstå i forbindelse med et døds-

fald. Men følgende punkter er tænkt som en hjælp, især i den akut opståede situati-

on; 

 Den, der erfarer om en elevs død, kontakter ledelsen, også i ferier 

 Kontoret underretter klasselæreren + resten af klasseteamet, hvis disse ikke 

ved besked 

 GFO eller klub informeres af kontoret 

 I det omfang det kan lade sig gøre, koordinerer ledelse og klasselærer, hvor-

dan dagen forløber mht. praktiske gøremål mm. En repræsentant fra Omsorgs-

gruppen kan evt. hidkaldes. 

 Så snart det kan lade sig gøre samme dag, mødes alle medarbejdere i samlingen 

(evt. i 10-frikvarteret), Ledelse og klasselærer fortæller om dødsfaldet, og al-

le lærere/pædagoger går til deres klasser og fortæller eleverne om hændel-

sen. 

 Ledelsen sørger for, at der flages på halv 

 Alle elever samles efterfølgende i aulaen til information og 1 minuts stilhed 

 Alle elever i klassen får et brev med hjem om, hvordan dagen er forløbet. Bre-

vet skrives af klasselæreren eller af nærmeste støtteperson, i samråd med 

klasselæreren (så klasselæreren ikke forlader klassen). OmSorgsgruppens for-

slag til et brev kan evt. bruges som kladde, der rettes til. 

 Ledelsen sørger for, at der sendes en buket hjem til familien 

 Klasselærerens primære ansvarsområde på denne første dag er at være sam-

men med børnene i den berørte klasse.   
 

I klassen, på selve dagen  

Hvad bør man som lærer gøre, når man står over for sin klasse og skal fortælle ele-

verne, at en klassekammerat er død? En masse spørgsmål presser sig sandsynligvis på, 

og det vil være en god idé at søge hjælp og trøst hos kollegaer, evt. en repræsentant 

fra OmSorgsgruppen.  
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 Tal åbent og konkret om det skete, og vis gerne egne følelser. Det hjælper ele-

verne med deres egne følelser 

 Alle børn reagerer ikke ens. Nogle vil helst ned og spille fodbold. Vær åben 

over for forskellige reaktioner, som kan komme på forskellige tidspunkter; mu-

ligvis først langt senere end på denne første dag. 

 

Elevens plads pyntes med lys fra OmSorgskassen, og med hvad eleverne ellers har 

brug for at lægge på bordet. Det er vigtigt at markere den afdøde elevs plads. 

Kammeraterne kan tegne, skrive mm. til afdøde og lægge det på bordet. Der kan også 

skrives et fælles brev. Alle tegninger mm. samles bagefter og gives videre til famili-

en. 

 

 Spørg åbent eleverne om, hvordan de har det, men tving dem endelig ikke til at 

sætte ord på.  

 Hvis eleverne går på fritidshjem eller i klub, følger læreren dem derover 
 

GFO/Klubben, på selve dagen 

Det er vigtigt, at læreren fortæller pædagogerne, hvordan dagen i klassen er forlø-

bet, hvilke reaktioner har der været mm. Hvis muligt bliver læreren sammen med ele-

verne i GFO’en. 

Hvad skal der ske i tidsrummet i GFO’en? 

 

 Samling for alle. Alle børn og voksne informeres om dødsfaldet 

 Der laves et mindealter, et mindested eller lign., som børnene dekorerer. Der 

kan evt. indrettes et helt lille rum, hvor eleverne kan søge fred og ro til at sør-

ge. Det har GFO’en tidligere erfaringer, med og det fungerede godt. 

 

Pædagoger og klasselærer sørger efterfølgende for tæt kontakt. 

 
Begravelse 

Klasselæreren aftaler med det afdøde barns familie, hvordan klassen forholder sig til 

begravelsen. Må kammeraterne komme med? I så fald bør de følges med deres for-

ældre. Kammeraterne opfordres – hvis de må deltage – til at deltage, da det vil være 

en vigtig del af bearbejdelsen.  

 

 Skolen sender en buket 

 Klassen sender en buket, evt. med nye tegninger  
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Efterbearbejdning 

De foregående punkter handler i høj grad om den første tid efter et dødsfald og om 

de mange praktiske foranstaltninger. Men det siger sig selv, at en klassekammerats 

dødsfald ikke er noget, der bearbejdes hurtigt. Som tidligere beskrevet reagerer 

børn forskelligt, og reaktionerne kan også afhænge af faktorer som: var det en nær 

ven, var der en, der var hemmeligt forelsket i den afdøde elev, og som nu sørger i 

stilhed, osv. Klasselæreren må– ud over den konkrete sorg - også være opmærksom 

på, hvilke tanker, der sættes i gang hos de efterladte børn om døden generelt og om 

eventuelt tidligere oplevelser. Her er en række forslag til, hvad klasselæreren kan og 

bør gøre; 

 

 Tal om begravelsen. Indkald til forældremøde. Få evt. præsten eller en anden 

relevant person til at komme. Samme person kan også komme ud i klassen og ta-

le med børnene om døden/sorgen 

 Lav fortsat et lille mindested for den afdøde elev i klassen 

 Hold løbende fokus på, hvordan klassen og den enkelte elev kommer videre 

 Klasselæreren fortæller, at hvis en elev har brug for en snak på tomandshånd, 

så står klasselæreren til rådighed. Al efterbearbejdning skal ikke foregå i ple-

num 

 Klasselæreren skal på sigt ikke spørge til klassen dagligt. Det er vigtigt at fin-

de en balance mellem ikke at fortie sorgen og give plads til at komme videre. 

Klasselæreren rådfører sig evt. med en repræsentant fra OmSorgsgruppen, 

hvis han/hun er i tvivl om, hvordan man kommer videre.  

 Meget afhænger i sidste ende af den enkelte klasses reaktioner, og derfor kan 

ikke alt ”forberedes”. 
 

Lærerstøtte 

Det kan også blive en meget følelsesbetonet oplevelse for de involverede lærere. 

Hvilke erfaringer har den enkelte lærer selv med døden? Vækkes gamle min-

der/traumer? De involverede lærere har også brug for støtte og omsorg. Bedst er 

det naturligvis, hvis de involverede lærere naturligt finder den nødvendige støtte 

blandt de kollegaer, der står dem nærmest, men også her står OmSorgsgruppen til 

rådighed. 

 

Forældre/søskende (sygdom og død)  
Når forældre/søskende til elev dør 

Når en elev mister en meget nær slægtning, kræver det omgående hand-

ling af klasselæreren, pædagogerne og ledelsen, evt. i samarbejde med OmSorgsgrup-

pen. Eleven har ekstra brug for voksne i skolen, der er klar over situationen, og som 

taler om den med eleven. 
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 Hjemmet underretter klasselæreren 

 Klasselæreren orienterer ledelsen, som orienterer lærerne og pædagogerne 

skriftligt i dueslag/bokse 

 Klasselæreren orienterer teamet 

 Klasselæreren kontakter hjemmet, enten telefonisk eller ved besøg: 

Hvad er der helt konkret sket? (Rygter skal undgås) 

Afklaring med familien om, hvad der evt. ikke må oplyses. 

Hvad kan skolen/GFO’en hjælpe med? 

Afklaring med familien om, hvordan den ønsker forløbet, og om den ønsker at del-

tage. 

Snak om, hvad der vil ske på skolen den dag, eleven kommer. 

 

 Klassekammeraterne informeres og forbereder modtagelsen af den berørte elev: 

Tal grundigt med eleverne om, hvad der er sket. Rygter skal manes i jorden. Det er 

vigtigt, at eleverne får lov til at tale om deres egne følelser. 

Eleverne skal forstå, at deres kammerat har brug for dem både til at tale med og 

lege med – man kan godt lege, selv om man sørger! Kammeraten må på ingen måde 

isoleres. 

Klassen planlægger sammen med klasselæreren modtagelsen af eleven. 

Man kan aftale at sende en buket som en hilsen fra skolen, tegninger eller breve 

hjem til familien. 

 

 Klassens forældre underrettes så hurtigt som muligt skriftligt om dødsfaldet og 

begravelsen. 

 

Klasselæreren taler med familien om begravelsen. Er klassekammerater/ lære-

re/pædagoger velkomne til at deltage? 

 

 Man kan sende en buket til begravelsen fra klassekassen. 

 

Skolens ledelse, klassen/klasselæreren og evt. GFO’en sender en buket eller tager 

den med til selve begravelsen, hvis de deltager.  

 

 Tiden efter dødsfaldet. 

 

Efter begravelsen orienteres hjemmet om mulige støtteforanstaltninger: psykolog, 

OmSorgsgruppe, m.m. 
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Husk at følge op – regelmæssigt at spørge til eleven, at kontakte hjemmet. Sorg-

reaktionerne vil være der længe og dukke op i mange forskellige situationer – og 

sorgen forsvinder aldrig. 

 

Ansatte (sygdom og død)  

Når en ansat bliver alvorligt/livstruende syg: 

 alle medarbejdere samles og informeres 

 de medarbejdere der er tæt på vedkommende, holder kontakt til denne 

 ledelsen sørger for at sende blomster, vin, chokolade eller lignende 

Når en ansat dør: 

 alle medarbejdere samles og informeres 

 der holdes en mindehøjtidelighed, hvor ledelsen informerer børn og unge. 1 minuts 

stilhed og evt. en sang 

 der flages på halv 

 de berørte klasser bliver sammen med klasselæreren (skole) eller kontaktperso-

nerne (GFO) og får brev med hjem (se udkast til brev i bilag ……) 

 der rettes af ledelsen (eller anden) kontakt til afdødes hjem 

 repræsentanter fra skolen/GFO’en deltager i begravelsen og buket sendes fra 

skolen/GFO’en. 

Børns sorgreaktioner  
Børn kan vise deres sorg åbent eller skjule den, de kan fortrænge deres 

sorg eller forsøge at glemme den. Deres reaktioner er lige så mangfoldige som hos 

voksne, og smerten ved tabet kan sidde lige så dybt. Børn kan ”gå ind og ud” af sorgen 

– et øjeblik lege uanfægtet og i næste øjeblik være kede af det. Enhver reaktion skal 

accepteres – barnets umiddelbare reaktion er den rigtige for det! 

Børns reaktioner ændrer sig i takt med alderen og den sproglige modning. 

I det følgende vil vi komme med nogle generelle udsagn om barnets reaktioner på tab i 

forhold til deres alder: 

 

De 5-9 årige: 

Børn i denne alder forstår gradvist, at døden er uigenkaldelig. De forbin-

der dog ikke døden med noget, der kan ske for dem. Ofte vil de tingsliggøre begrebet 

og forestille sig, at døden er en person. Endnu tænker barnet meget konkret og har 

brug for mange detaljer for at forstå dødens betydning. I denne alder har barnet en 

rigt udviklet fantasi og vil ofte gøre sig mange tanker om døden kombineret med 
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facts fra virkeligheden. For at fantasien ikke løber løbsk og får overtaget i barnets 

bevidsthed, er det vigtigt, at man giver helt konkret besked om hændelsen. Med bar-

nets konkrete tilgang til livet er det derfor nødvendigt at anvende konkrete udtryk, 

det kan forholde sig til; eksempelvis ritualer, billeder og besøg på gravstedet. Efter-

hånden som barnet bliver ældre, forstår det mere om årsag og virkning af hændelser, 

og det kan blive meget optaget af retfærdighed kontra uretfærdighed: ”Hvorfor 

skulle hun dø, når hun var så sød?”  

 

Fra 10 års alderen: 

Barnet begynder at kunne tænke abstrakt og forstår nu, at døden er 

uigenkaldelig og for altid. Samtidig er det også bevidst om, at døden kan ramme det 

og dets nærmeste. Barnets verden er blevet større - den er blevet udvidet med tæt-

te relationer til venner og veninder, kæledyr og steder, hvilket også fører til flere 

oplevelser med savn og sorg. I denne alder reflekterer det endnu mere over 

u/retfærdigheden, skæbnen og det overnaturlige. Børn i denne alder reagerer meget 

følelsesfuldt på nære ting i deres hverdag, og selv en fugleunges død kan være gen-

stand for gråd og sorg, mens et dødsfald blandt bedsteforældrene kan synes ”ubety-

deligt”. Uanset sorgens størrelse vil de fleste børn reagere ægte, umiddelbart og di-

rekte på det skete.  

 

13-18 årige: 

Denne alder er en vigtig fase af livet, hvor barnet løsriver sig fra sine 

forældre og hjemmet for at finde sin egen voksenrolle. Barnet er i en svær fase af 

sit liv, hvor det skal sige farvel til mange af barndommens tryghedssymboler.  

Det er svært for barnet at sætte ord på sine følelser, da det stadig mangler begre-

ber og ord for det følelsesmæssige. Det er ikke ualmindeligt, at børn, som mister en 

forældre i denne alder, forguder eller idealiserer dem. De har mistet en identifikati-

onsfigur og dermed en model for deres voksenrolle, som de søger at genfinde i ideali-

seringen. Det kan være svært for omgivelserne at forholde sig til teenagerens sorg, 

fordi de ikke altid evner at give udtryk for den. Mange føler, at sorgen forhindrer 

dem i at leve og more sig som andre unge. De får dårlig samvittighed og undertrykker 

deres behov. Selv om barnet/den unge synes moden, er det vigtigt at imødekomme 

sorgen og få sat ord på. Teenagere har ligeså meget brug for hjælp fra en voksen, 

som et yngre barn har.  
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Akut-sorg-beredskabskasse 
Dyssegårdsskolens akut-sorg-beredskabskasse er placeret i et skab i tea-

ter foyeren, og den indeholder følgende: 
 

5 eksemplarer af OmSorgsplanen 

En diskette med udkast til breve til hjemmene (disse breve findes også på SkoleIn-

tra) 

Lys, stager, tændstikker, vase til blomster 

Oplæsningsbøger, digte 

CD’er (med stille instrumental musik) 

Salmebog – sangbøger (Højskolesangbogen) samt forslag til salmer og sange 

Rigtig gode farveblyanter.  

Papir og karton. 

Silkebånd til at samle en mappe med tegninger i. 

En pakke te – få en anden til at finde mælk og sukker. 

 
Dyssegårdsskolens ”basis” materialekasse omhandlende emnet SORG er placeret på 

skolens bibliotek. Kassen indeholder følgende: 

Oplæsningsbøger – skønlitteratur 

Faglitteratur – litteraturlister fra skolens- og det kommunale bibliotek.  

Videofilm og andet materiale fra Kræftens Bekæmpelse. 

 

Plan for samling af hele skolen     
Elever og medarbejdere samles i aulaen, hvor der holdes et minuts stilhed, og en fra 

skoleledelsen holder en mindetale. 
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Telefonliste med nyttige numre i tilfælde af sorg og krise 
 
Dyssegårdsskolen, Dyssegårdsvej 26, 2900 Hellerup 

39 98 55 50 

 

Skoleleder Maj-Britt Overbye – 61 70 44 06   

Viceskoleleder Michel Møller – 24 99 71 83 

Adm. leder Tina Petersen – 29 16 95 87 

Indskolingsleder Annika Lorentzen – 21 51 93 48 

GFO og FC afdelingsleder Dinah Peetz – 24 77 00 53  

 

Hjælp og støtte kan ydes af følgende medarbejdere på skolen: 

Birgitte Bech – 26 17 97 10  

 

Skolepsykolog Mia Albertelli 

Træffes på skolen 39 98 55 50 

eller Pædagogisk-psykologisk rådgivning 39 98 40 44 

 

Sundhedsplejerske Tinne Gad 

Tlf. 39 98 08 79 

 

Tale-hørepædagog Birgitte Gram  

Træffes på Dyssegårdsskolen 39 98 55 50 

 

Gentofte kommune, Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund 

39 98 00 00 / www.gentofte.dk  

 

Pædagogisk-psykologisk rådgivning, Bernstorffsvej 159, 2.sal, 2920 Charlottenlund 

39 98 40 44 

 

Gentofte Familierådgivning, Dohns minde, Ordruphøjvej 1, 2920 Charlottenlund 

39 64 00 99 

træffetider: mandag 17 – 19, tirsdag 14 – 16, torsdag 9 – 11 

 

Krisepsykolog på Rigshospitalet – forbeholdt ansatte – Maj-Britt Overbye evt. anden 

fra ledelsen rekvirerer henvisning fra Gentofte Kommunes Personaleafdeling  

 

”Unge og Sorg” 

35 42 43 00 

http://www.gentofte.dk/
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Den anonyme telefonlinie hos ”Unge og Sorg” 

70 20 99 03 

www.ungekontakten.dk 

 

Nordsjællands Politi 

49 27 14 48 

 

Lægevagten i Region Hovedstaden 

1813 

 

Ambulance/brandvæsen 

112   

 

Præsterne i Dyssegårdsskirken 

Thue Gøtterup Petersen - 51261166 

Lisbeth Rømer – 39 66 40 66 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Udkast til brev til den berørte klasses forældre ved en elevs død. 
 
 
 
 

http://www.ungekontakten.dk/
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Kære forældre i           
 
 
Det er med stor sorg, at vi i dag må fortælle jer, at vi har mistet xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
xxxxxxxxxxxxx døde i går på grund af yyyyyyyyyyyyyyy. 
 
Vi har brugt meget tid på at tale om det, der er sket, og vil også fortsat gøre det i tiden 
fremover. Vi ved endnu ikke, hvornår begravelsen finder sted, eller hvorvidt det er muligt 
for eleverne at deltage i begravelsen. I vil få nærmere besked, når vi ved mere om dette. 
Vi køber en buket blomster fra klassekassen til begravelsen. 
 
Når en kammerat dør, kan et barn være påvirket i længere tid herefter. Ligesom voksne 
reagerer børn på forskellige måder efter et dødsfald. 
Nogle børn vil f.eks. ikke tale om dødsfaldet eller personen, men lader som om intet er 
hændt. Nogle børn græder meget, er rastløse og urolige, andre har svært ved at koncen-
trere sig, og andre igen får f.eks. ondt i maven eller hovedet. 
Ofte går børn ud og ind af sorgen. Det ene øjeblik leger de uanfægtet, og i næste øjeblik 
er de kede af det. 
Ligeledes bliver børn ofte bange for, om andre mennesker tæt på dem vil dø. 
 
Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab er opmærksomme på at lytte til børnenes signaler og 
hjælpe dem med at få bearbejdet sorgen på hver deres måde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Udkast til brev til den berørte klasses forældre ved forældres/søskendes død. 
 
 
 
 



  17 

 

 

Kære forældre i     
 
Det er med stor sorg, at vi i dag må fortælle jer, at ………. har mistet sin ………            
 
Vi har brugt meget tid på at tale om det, der er sket, og vil også fortsat gøre det i tiden 
fremover. Vi ved endnu ikke, hvornår begravelsen finder sted eller hvorvidt det er muligt 
for eleverne eller jer at deltage i begravelsen. I vil få nærmere besked, når vi ved mere om 
dette. Vi køber en buket blomster fra klassekassen til begravelsen. 
 
Når et familiemedlem dør, kan barnet være påvirket i længere tid herefter. Ligesom voksne 
reagerer børn på forskellige måder efter et dødsfald. 
Nogle børn vil f.eks. ikke tale om dødsfaldet eller personen, men lader som om intet er 
hændt. Nogle børn græder meget, er rastløse og urolige, andre har svært ved at koncen-
trere sig, og andre igen får f.eks. ondt i maven eller hovedet. 
Ofte går børn ud og ind af sorgen. Det ene øjeblik leger de uanfægtet, og i næste øjeblik 
er de kede af det. 
Ligeledes bliver børn ofte bange for, om andre mennesker tæt på dem vil dø. 
 
Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab er opmærksomme på at lytte til børnenes signaler og 
hjælpe dem med at få bearbejdet sorgen på hver deres måde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udkast til brev til den berørte klasses forældre ved en medarbejders død. 
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Kære forældre i           
 
 
Klassen har i dag modtaget den sørgelige meddelelse at …………. er afgået ved døden. 
 
………….. døde på grund af ………………… 
 
Vi har brugt meget tid på at tale om det, der er sket, og vil også fortsat gøre det i tiden 
fremover. Vi ved endnu ikke, hvornår begravelsen finder sted eller hvorvidt det er muligt 
for eleverne eller jer at deltage i begravelsen. I vil få nærmere besked, når vi ved mere om 
dette. Vi køber en buket blomster fra klassekassen til begravelsen. 
 
Når en man kender godt dør, kan et barn være påvirket i længere tid herefter. Ligesom 
voksne reagerer børn på forskellig måde efter et dødsfald. 
Nogle børn vil f.eks. ikke tale om dødsfaldet eller personen, men lader som om intet er 
hændt. Nogle børn græder meget, er rastløse og urolige, andre har svært ved at koncen-
trere sig og andre igen får f.eks. ondt i maven eller hovedet. 
Ofte går børn ud og ind af sorgen. Det ene øjeblik leger de uanfægtet, og i næste øjeblik 
er de kede af det. 
Ligeledes bliver børn ofte bange for, om andre mennesker tæt på dem vil dø. 
 
Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab er opmærksomme på at lytte til børnenes signaler og 
hjælpe dem med at få bearbejdet sorgen på hver deres måde. 
 
I må også forvente at …………… kolleger er påvirket af tabet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
   
 
 
 
   

 

 


