
 

 

PRIVAT ELLER PROFESSIONEL? 
SKRIFTLIG GUIDE TIL VIDEOEN: GODE RÅD, HVIS DIN ELEVS FORÆLDER LIGE ER DØD 

Det er helt naturligt at blive ramt af rådvildhed, når du får besked om, at en elevs forælder er 

død. I videoguiden anbefaler vi, at I som skole kontakter familien for at få kendskab til, hvad 

der er sket. Det kan føles grænseoverskridende - for hvor går grænsen mellem det private og 

det professionelle, når I som skole skal tale med en kriseramt familie? 

 

I tager ansvar 

Vi ved, at mange skoleansatte bliver ramt af tanken: 

Overskrider vi familiens private grænse ved at invitere 

os selv hjem til dem i en svær tid? I OmSorg ser vi an-

derledes på det. For os handler det om, at I som profes-

sionelle tager ansvar for jeres elevs trivsel - og dermed 

læring. Det er på den baggrund, at I skal invitere jer selv 

inden for hos familien: Fordi I ønsker at kunne støtte 

deres barn bedst muligt fremover. Vi ved, at mange 

forældre oplever det som en stor lettelse, at der er no-

gen, der tager ansvar for deres barns trivsel i en svær 

tid. 

 

Det kan I spørge familien om 

 

- Hvad er der sket den sidste tid i familien? 

- Hvordan skete dødsfaldet? 

- Hvad skal der ske den kommende tid? 

- Hvordan skal begravelsen foregå? 

- Hvordan vil barnet gerne have, at det bliver fortalt i klassen?  

- Hvordan vil barnet gerne tages i mod i klassen? 

- Hvordan vil I gerne have, at det bliver meldt ud til resten af forældregruppen? 

- Vi vil kontakte jer igen om to ugers tid - passer det jer? 

Videoguiden i 10 korte punkter 

1) Kig i skolens sorghandleplan 

2) Kontakt din leder og kolle-

gaer 

3) Afklar: Hvem har kontakten 

til familien? 

4) Kend familiens historie 

5) Hvad er de faktuelle om-

stændigheder? 

6) Hvordan taler familien om 

det? 

7) Hvad ved barnet? 

8) Planlæg, hvordan I vil tage i 

mod barnet 

9) Beslut, hvordan elever og for-

ældre skal informeres 

10) Husk: Sorg tager tid 

 

Der er mere hjælp at hente 

 Hvis I har brug for at give familien noget materiale, kan I bestille Forældrenes Bog her 

 Læs mere om samarbejdet med hjemmet i Sorghandleplan 2.0  
 Deltag i et af OmSorgs kurser - digitalt eller fysisk. Læs mere og tilmeld dig på om-

sorg.dk/kurser 

 Ring eller skriv til os i OmSorg, hvis I har brug for mere rådgivning - det er gratis. Find 

vores kontaktinformationer her på omsorg.dk 

 

https://www.cancer.dk/omsorg/materialer-og-film/idekataloger-og-vejledninger/
http://pdf.cancer.dk/Hjaelp_viden/OmSorg/sorghandleplan-20/?_ga=2.206185361.360944148.1584956145-1228434646.1542704810&page=60
https://www.cancer.dk/omsorg/kurser-foredrag-om-sorg/basiskursus-i-boerns-sorg/
https://www.cancer.dk/omsorg/kurser-foredrag-om-sorg/basiskursus-i-boerns-sorg/
https://www.cancer.dk/omsorg/om-omsorg/kontakt/

