Sorgpolitik
Det at miste nogen er noget alle udsættes for i livet – nogen desværre allerede i løbet
af tiden på TNE. Derfor har TNE en politik for, hvad vi gør, når nogen mister en af
deres nærmeste, kommer i krise eller er ude for en ulykke.
Vores sorgpolitik tager afsæt i en individuel vurdering, som udmønter sig i en
handlingsplan for eleven. Grunden til det individuelle afsæt er, at teenagere
erfaringsmæssigt reagerer forskelligt.
Sorgpolitikken er således ikke en manual, men en ramme, således at TNE kan reagere
hensigtsmæssigt i forbindelse med ulykkelige familiemæssige begivenheder, der
kræver særlig stillingtagen.
Derfor skal:
•
•
•

eleven og de pårørende tages med på råd
der skal laves aftaler om information til klassen, alle elever og kollegaer
der skal aftales opfølgning / evaluering

Det at tale åbent om sorg, mener vi, er med til at eleven eller kollegaen samt
kammeraterne får bearbejdet sorgen på en hensigtsmæssig måde.

Hvordan handler vi:
•
•
•
•
•
•

Hvis en elev dør
Hvis en elev mister en af sine nærmeste
Hvis en medarbejder dør
Hvis en medarbejder mister nærtstående slægtning
Hvis elever oplever kriser (skilsmisse, sygdom mm.)
Ved ulykker

Hvis en elev dør
Lige efter dødsfaldet
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Forstander/lederteam underretter navi-lærer
Forstander/lederteam informerer hele personalet, inden nogen elever
underrettes om det skete. Dette sker ved, at medarbejderne samles i den
førstkommende pause
Forstander/lederteam underretter personale, som ikke er til stede på skolen
TNE´s øvrige klasser underrettes af de respektive lærere eller ved
fællessamling på læringstrappen ved forstander/lederteam – dog afhængig af
omstændighederne ved dødsfaldet
Den elevansvarlige leder tager særligt hånd om roomies
Forstander orienterer klassens forældrene
Forstander/lederteam orienterer elever, som ikke er på TNE, om det skete
Forstander orienterer TNE-forældregruppen via Viggo
TNE flager på halv

Klassernes lærere vurderer sammen med ledelsen herefter, hvad der er mest
hensigtsmæssigt resten af skoledagen.
Lærerne bør være opmærksomme på elever og roomies, som reagerer særlig
voldsomt på det skete, og eventuelt underrette forældrene.
Elevens klasse underrettes af navi-lærene/klasseteamet, som er omkring klassen
resten af dagen.

Lederteamet sørger for at:
•

•
•

Der arrangeres mindehøjtidelighed for elever og ansatte
o Mindehøjtideligheden bør afholdes dagen efter meddelelsen om
dødsfaldet, så vidt det er muligt. Hvis det er muligt, inddrages eleverne
fra den pågældende klasse i planlægningen af mindehøjtideligheden,
f.eks. med ideer til sange, musik, udsmykning og forskellige indlæg
Forstander, lederteam eller navi-lærer sørger for, at de pårørende inviteres til
mindehøjtideligheden
Lederteamet kontakter forældrene omkring pakning af elevens ting til
afhentning

Begravelsen
Forstander/lederteam spørger de pårørende, om de ønsker at lade elevens
klassekammerater og/eller roomies deltage i begravelsen.
Hvis de pårørende er indforstået hermed, sker følgende:
•
•

•

Når dagen for begravelsen er fastsat, får elevens klasse/roomies (med kopi til
forældre) besked om, at det muligt at deltage i begravelsen
Navi-læreren taler på forhånd med klassen om, hvad der skal ske ved
begravelsen - dette er vigtigt, hvad enten eleverne/roomies ønsker at deltage i
begravelsen eller ej
Administrationen sørger for at sende blomster til begravelsen fra klassen og
TNE

Det vil være godt, at så mange af eleverne som muligt kan være med til begravelsen,
da det kan være af stor betydning for bearbejdning af sorgen i den nærmeste tid. Dog
er det væsentligt, at det er frivilligt at deltage.
Lederteamet overvejer, hvorvidt der med fordel kan ske en værelsesrokade, således
at roomies til eleven både får lov at sørge – men måske også har brug for et
værelsesbytte.

Tiden efter begravelsen
Det kan eventuel være godt at lade klassens elever skrive til afdøde elevs forældre.
Samtaler i navi-teamet/klassen i tiden efter begravelsen, hvor man sætter ord på
tanker og følelser i forbindelse med det skete, vil fortsat have stor betydning.
Ledelsesteamet og navi-lærer tager initiativ til at samles og taler om, hvordan det går
med navi-teamet/klassen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at navi-lærere får
meget støtte og hjælp af kolleger/ledere i hele forløbet.
I tilfælde af trafikuheld er det væsentligt, at politiet orienterer om det skete for at
udrydde eventuelle forestillinger.
I tilfælde, hvor medarbejdere er til stede ved en ulykke med dødelig udgang, skal
forstander/lederteamet sørge for, at der efterfølgende tilbydes psykologhjælp.

Hvis en elev mister én af sine nærmeste (mor, far eller søskende)
Lige efter dødsfaldet:
•
•
•

den, der hører eller modtager besked om dødsfaldet, underretter skolens
lederteam/forstander
lederteam/forstander underretter navi-lærer
lederteamet/forstander orienterer det øvrige personale inden nogen elever
underrettes om det skete

Dette sker ved, at medarbejderne samles i den førstkommende pause. Lederteamet
vil desuden underrette personale, som ikke er til stede på skolen.
Navi-lærer og klasseteamet orienterer den berørte klasse. Der skal i klassen gives tid
og rum til at tale om det skete. Fortæl - om muligt - hvad der er sket.
Forbered kammeraterne/roomies på, at eleven kan være mere sårbar end ellers, og at
de derfor bør vise ekstra omtanke, når eleven kommer tilbage på TNE igen.
Navi-lærer /klasseteamet aftaler med klassen og rommies, om der skal sendes
blomster, breve eller andre hilsner til den berørte elev.
Lederteamet/forstander orienterer forældre til roomies – og vurderer, hvorvidt
klassens forældre orienteres.
Navi-læreren tager kontakt til de pårørende med henblik på aftaler om, hvordan vi
bedst mulig tager imod eleven.

Om begravelsen
Navi-lærer spørger den berørte elevs hjem, om de ønsker navi-lærer og eventuelt én
eller et par af klassekammeraternes/roomies deltagelse i begravelsen. Hvis de
pårørende er indforstået hermed, aftaler navi-læreren med navi-teamet/roomies og
forældrene, hvem der deltager og hvordan.
Navi-lærer aftaler med navi-team/rommies og forældrene, omkring blomster til
begravelsen fra navi-teamet, roomies og elever
Administrationen sender blomster til begravelsen på TNE´s vegne.

Tiden efter begravelsen
Navi-lærer skal være opmærksom på, at:
•
•
•
•
•

•
•

Der jævnligt tales med barnet om, hvordan det går
Emner og situationer i klassen, hvor eleven kan føle sig berørt
Tænke på mærkedage for eleven
Der kan være behov for at tale konkret om dødsfaldet og savnet i lang tid - også
for at gøre de andre elever bevidste om, hvor lang tid sorg tager
Have jævnlig kontakt med hjemmet, også for at sikre, at eleven og familien får
oplysninger om muligheder for hjælp fra rådgivningsgrupper, sorggrupper eller
andet
Emner som "at miste", "døden" eller lignende kan tages op i klassen/naviteamet
TNE har tidligere samarbejdet omkring sorg med Ulrik Dige, som er præst i
Glud Kirke

Hvis en medarbejder dør
Lige efter dødsfaldet:
Forstanderen har ansvar for at:
•
•
•
•
•

Orientere hele personalet. Dette sker ved, at personalet samles i den
førstkommende pause
Orientere personale, som ikke er til stede på TNE
Orientere forældrene om dødsfaldet
Eleverne informeres i fællesskab på læringstrappen
Flaget sættes på halv

Der bør dog foretages skemaændring i følgende tilfælde, hvis et navi-team/klasse har
mistet deres lærer – så sikres det, at klassens lærere overtager klassen resten af
dagen
Forstanderen/lederteamet:
•
•
•

Arrangerer mindehøjtidelighed for eleverne og ansatte
Inddrager eleverne i, hvad der skal ske under mindehøjtideligheden, eventuelt
med ideer til salmer/sange, musik, udsmykning og andre indlæg
Sikrer, at pårørende inviteres til mindehøjtideligheden

Generelt er det vigtigt at:
•
•

Der tales åbent og konkret om det, der er sket
Der skabes mulighed for, at elever kan tale om det, de tænker og føler

Forstanderen/lederteamet informerer personalet om begravelsen, og spørger de
pårørende, om de ønsker at lade elever og kolleger deltage i begravelsen.

Om begravelsen
Hvis de pårørende er indforstået med deltagelse i begravelsen, sker følgende:
•
•
•

Navi-læreren og lærere orienterer de berørte klasser om muligheden for at
deltage i begravelsen
Lederteamet organiserer deltagelsen mht. transport, blomster, ansvar, (evt.
forældredeltagelse) m.v.
Administrationen sender blomster til begravelsen på vegne af bestyrelsens og
TNE

Tiden efter begravelsen
Det er vigtigt med kollegial støtte og hjælp.
Samtaler i klassen/klasserne efter begravelsen, hvor man sætter ord på tanker og
følelser i forbindelse med det skete, vil fortsat have stor betydning.

Hvis personale mister et nærtstående familiemedlem (barn, ægtfælle, samlever,
forældre)
Forstander/lederteam underretter personale om dødsfaldet.
Forstander/lederteamet underretter de klasser, der har læreren, om årsagen til
lærerens fravær – selvfølgelig efter aftale med læreren.
TNE sender en buket blomster til familien.
Forstanderen/lederteamet informerer den pågældende kollega om skolens politik ved
dødsfald i den nære familie:
”Du har vores fulde opbakning til at bruge den nødvendige tid til restitution. Du skal
ikke tænke på TNE, før du føler dig parat til det igen, og du kan evt. starte op på deltid.
Du kan til enhver tid komme og få en snak om det, der berører dig. Du skal sige til,
hvis du får brug for professionel hjælp.”
Formålet med ovenstående er, at kollegaen skal opleve støtte og komme godt tilbage
på arbejdspladsen igen.

Hvis elever oplever kriser
En krise kunne fx være i forbindelse med skilsmisse eller alvorlig sygdom i familien,
hvorfor TNE´s ramme er følgende:
•
•
•
•

Navi-lærer er særligt opmærksomme på elevens trivsel og reaktioner
Navi-lærer rådgiver og vejleder om muligheder for hjælp
Navi-lærer videregiver nødvendige oplysninger på det ugentlige lærermøde
Navi-lærer sikrer løbende kontakt til hjemmet; husk begge forældre ved evt.
skilsmisse

Håndtering af ulykker
Ulykke uden for skolen
•
•
•
•
•
•
•
•

Medbring altid mobil og evt. vagttelefonen på ture
Lærerne stopper om muligt ulykken og ringer 112
Lærerne tager sig af den/de forulykkede elev(er), indtil hjælpen når frem
Lærerne sikrer overblik over situationen: Hvad er der sket? Hvem er involveret?
Hvem er vidne til ulykken?
Lærerne underretter skolen så hurtigt som muligt
Én af de to lærere tager sig af de øvrige elever. Vær opmærksom på, om nogle
af eleverne reagerer ved at gå i panik eller i chok
Den ene lærer følger evt. den/de tilskadekommende elev/elever på hospitalet
Den anden lærer sørger for at bringe de øvrige elever tilbage til TNE

Skolens håndtering af situationen:
Forstander/lederteamet:
•
•
•
•
•

underretter den/de berørte forældre
skaffer evt. hjælp til at få de resterende elever bragt hjem til TNE
kontakter hospitalet for at få underretning om den/de forulykkede elever
sørger for at orientere personalet på TNE
sørger for at orientere eleverne på TNE

Skolens håndtering af situationen, efter eleverne er tilbage på TNE
Forstander/lederteam sørger for, at
•
•

en fra ledelsen og ekstra lærere udover tilsynslærere står til rådighed, når
lærere og elevgruppe vender tilbage til skolen
orienterer forældrene

Er det en ulykke med dødelig udgang, træder handlingsplanen for dødsfald i kraft.
Opfølgning:
•
•
•

•
•

Eleverne skal have information om det skete; evt. udvidet morgensamling, hvor
der kan stilles spørgsmål
Både elever og lærere, som har behov for det, skal tilbydes særlig hjælp
Reaktionsmønstrene efter en ulykke er ikke ens. Vær evt. opmærksom på, at
der kan være elever, som ikke umiddelbart ser ud til at reagere, kan få
reaktioner senere
Ved skader, der fører til længere hospitalsophold, holder lederteam og navilærer kontakt med hjemmet og hospitalet
Hvis en elev får varige mén efter ulykken, følges dette specielt op af
forstander/lederteam og navi-lærer med hensyn til at komme tilbage på TNE

Hvis ulykken sker på skolen
Ved alvorlige ulykker:
•
•
•

Lærer standser ulykken om muligt og tilkalder hjælp (112)
Forstander orienteres omgående
Den/de lærere, der er til stede, skærmer de øvrige elever fra ulykken

Forstander/lederteam sørger for, at en/flere andre personer kan hjælpe i situationen
med hensyn til førstehjælp, beroliger og mest mulig normalisering af situationen for
de øvrige elever.
Forstanderen/lederteamet er opmærksom på om der er behov for psykologisk
krisehjælp.
Forstanderen kontakter det/de berørte hjem.
Elevernes samles på læringstrappen til fælles orientering.
Forstander sørger for, at der er personale, som følger eleven til hospitalet.

Opfølgning
•
•
•

Eleverne orienteres samlet på læringstrappen
Både elever og lærere, som har behov for det, tilbydes professionel hjælp
Reaktionsmønstrene efter en ulykke er ikke ens. Vær opmærksom på, at
mange, som ikke umiddelbart ser ud til at reagere, kan få reaktioner senere.

Ved skader, der fører til længere hospitalsophold, holder navi-lærer/lederteamet
kontakt med hjemmet og hospitalet.
Hvis en elev får varige mén efter ulykken, følges dette specielt op af lederteamet/navilærer med hensyn til at komme tilbage på TNE.

