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Når skolen mister en elev 
Så snart skolen erfarer, at en elev er død, orienteres rektor. Denne sørger for, at resten 

af skolen orienteres. Skolen samles i festsalen, hvor den afdøde mindes, og rektor 

orienterer om det videre forløb. 

 

Efterfølgende tages der hånd om eleverne i klasserne - naturligvis særligt den afdødes 

egen klasse.  

 

Her spiller teamlærere, studievejleder og skolens psykolog en væsentlig rolle. 

Til begravelsen deltager en repræsentant fra skolens ledelse, og klassens teamlærere 

deltager sammen med de klassekammerater, der måtte ønske at deltage. 

 

Efter begravelsen er skolen opmærksom på, at eleverne kan reagere meget forskelligt 

og på forskellige tider. Således er lærere og studievejledere fortsat opmærksomme på 

elevernes reaktion.  

Hvis den afdøde elevs familie har lyst til eller behov for at mødes med klassen, er 

dette naturligvis muligt. 

 

 

Når en elev mister forældre eller søskende 
Når skolen erfarer, at en elev har mistet en forælder eller en søskende,orienteres 

elevens lærere og studievejleder.  

Det aftales evt. med familien, hvorledes elevens kammerater skal orienteres om 

dødsfaldet.  

 

Det er vigtigt, at der gives plads til, at eleverne vil reagere meget forskelligt 

afhængigt af, hvor tæt man er på den berørte elev. Klassens teamlærere hjælper 

klassen med at arrangere blomsterhilsen til begravelsen. 

 

Inden eleven, der har mistet, vender tilbage til skolen, skal 

uddannelsesleder/studievejleder/teamlærer have været i kontakt med familien og have 

aftalt, hvornår eleven kommer tilbage, og i det hele taget have etableret den første 

kontakt i forhold til at komme i skole igen.  

 

Det er vigtigt, at eleven føler sig tryg og har tillid til, at skolen hjælper med 

sorgarbejdet. 

Det er vigtigt, at skolen er opmærksom på elevens trivsel i perioden efter dødsfaldet 

og aktivt hjælper eleven med at finde en rytme i skoledagen igen. 



 

Når skolen mister en medarbejder  

 
Så snart skolen erfarer, at en medarbejder er død, orienteres rektor. Denne sørger for, 

at resten af skolen orienteres. Skolen samles i festsalen, hvor den afdøde mindes, og 

rektor orienterer om det videre forløb. 

 

Efterfølgende tages der især hånd om de klasser, der kendte den afdøde medarbejder. 

Klassernes teamlærere taler med klasserne om fx blomster til og deltagelse i 

begravelse. 
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