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Personale:

• Stands ulykken

• Vurder skaden

• Giv livgivende førstehjælp

• Ring 1-1-2

• Ring til nærmeste leder:

 5 20 59 23 80 Sisse 

 5 29 25 94 03 Majken 

 5 29 46 57 76 Mette 

 5 29 39 04 99 Helle 

 5 51 16 81 07 Hans Christian     

 5 30 31 86 17 Daniel              

• Fortsæt førstehjælp

• Vent på ambulancen

• Bliv tilbage med de øvrige børn

• Drag omsorg for de øvrige børn og afvent  

 ledelsens anvisning.

• Ved afhentning i ambulance, overtager  

 redderne ansvaret for den tilskadekomne.

• Barn; Det er ikke sikkert, at du får til- 

 ladelse til at følge med i ambulancen - du  

 skal sørge for, at en kendt voksen følger  

 med barnet- hvis forældrene ikke er nået  

 frem. Husk mobil og barnets stamkort.

• Dagplejen: Vent på ambulancen

• Bliv tilbage med de øvrige børn og afvent  

 at kontoret kommer

• Udtal dig IKKE til Pressen, men henvis til  

 børnechef Daniel Gottrup.

OMSORG HANDLEPLAN VED ULYKKER OMKRING BØRN OG PERSONALE I OMRÅDE HÅRLEV

Ledelsen:

• Ulykkens karakter

  Hvad er sket?

  Hvem?

  Er der ringet 1-1-2?

  Hvor?

  Hvilke børn har du?

• Kontakt til forældre/pårørende til ulykkes- 

 ramte

 Vi kontakter igen senere

• Omsorg for personalet og øvrige børn

• Kontakt til øvrige børns forældre

• Kontakt til personalets pårørende ved   

 behov, se i SOS mappe. Tilbyd evt. kontakt  

 til øvrig familie/pårørende, f.eks. koordi- 

 nering af børneafhentning.

• Information og opfølgning

 5 Ring igen til ulykkesramtes forældre/ 

  pårørende.

 5 Informer børnechef

  Daniel Gottrup 30 31 86 17 

 5 Vi udtaler os IKKE til Pressen, men   

  henviser til Daniel Gottrup.

 5 Information til øvrige forældre

  om ulykken efter aftale med, ulykkes- 

  ramte familie om muligt.

 5 Opfølgning til personale/medarbejder.

  Iværksæt evt. krisehjælp.

  Kontakt HR afdeling.

Efterfølgende:

• Aftale sorgbearbejdningsplan med  

 ledelsen.

• Møde forældre i samvær med kontoret

• Aftale evt. deltagelse i begravelse

• Møde kolleger

• Anmelde arbejdsskade sammen med   

 daglig leder eller AMR.

• Varetag egen krisehjælp

• Løbende kontakt til personalet.

• Indkaldelse og deltagelse i møde mellem  

 personalet og den ulykkesramtes forældre

• Informér hele personalegruppen samlet.  

 Vær opmærksom på kolleger der ikke er til  

 stede.

• Deltagelse i begravelse

• Anmelde arbejdsskade sammen med   

 personale.

• Opfølgning overfor personale ved opstart  

 efter evt. fravær
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Personalet:

• Informér ledelsen.

• Deltage i møde med familien (ledelse og  

 1 repræsentant fra medarbejdergruppen-  

 selvvalgt).

• Deltage i udarbejdelse af sorgbearbejd- 

 ningsplan i forhold til de øvrige børn.

• Deltage i opfølgende møder.

OMSORG HANDLEPLAN VED LIVSTRUENDE SYGDOM ELLER ULYKKER UDENFOR INSTITUTIONEN, 

SOM FORÅRSAGER BARNETS DØDSFALD

Ledelsen:

• Informer personalet.

• Ledelsen taler med personalet og aftaler  

 det fremtidige forløb

• Sikre at der tilbydes møde med familien

• Deltage i møde med familien

• Ledelsen tager initiativ til udarbejdelse af  

 sorgbearbejdningsplan for de øvrige børn  

 i samarbejde med personalet.

• Drøfte deltagelse i begravelse 

• Henvis evt. til Familieafdelingen

• Tilbyde opfølgende møde med familien og  

 personalet

• Information til øvrige forældre, ifølge   

 aftale med familien.

 5 om ulykken

 5 om sorgreaktioner hos børn

Personalet:

• Informér ledelsen.

• Deltage i møde med familien sammen   

 med ledelsen.

• Deltage i udarbejdelse af sorgbearbejd- 

 ningsplan individuelt/personalegruppen  

 og med forældrene.

• Deltage i opfølgende møde.

• Information til øvrig børnegruppe, ifølge  

 aftale med daglig leder og familien.

OMSORG HANDLEPLAN VED DØDSFALD I BARNETS FAMILIE

Ledelsen:

• Informer personalet.

• Ledelsen taler med personalet og aftaler  

 det fremtidige forløb

• Sikre sig at der tilbydes møde med  

 familien

• Deltage i møde med familien

• Ledelsen tager initiativ til udarbejdelse af  

 sorgbearbejdningsplan

• Drøfte deltagelse i begravelse 

• Henvis evt. til Familieafdelingen

• Tilbyde opfølgende møde med familien og  

 stuens personale.

• Udlevere pjecen: ”Når forældre dør”

Medarbejder:

• Ledelsen informeres

OMSORGS HANDLEPLAN VED ULYKKER, LIVSTRUENDE SYGDOM ELLER DØDSFALD  

I MEDARBEJDERS NÆRMESTE FAMILIE

Ledelsen:

• Ledelsen taler med medarbejder og   

 aftaler det fremtidige forløb

 5 Sygemelding?

 5 Løbende kontakt til medarbejder.

 5 Aftale information til kolleger og  

  forældre.

 5 Tilbud om psykologhjælp

 5 Evt. henvise til Familieafdelingen

• Ved dødsfald – aftale evt. deltagelse i   

 begravelse. 

• Ved opstart efter fravær

 5 Jævnlig kontakt

• Send blomster.

Medarbejder:

• Ledelsen informeres af nærmeste familie.

• Hold kontakten med din syge kollega.

OMSORG HANDLEPLAN VED ULYKKER, LIVSTRUENDE SYGDOM ELLER DØDSFALD  

BLANDT MEDARBEJDERE

Ledelsen:

• Informer forældre.

• Informer kolleger.

• Ved dødsfald - deltagelse i begravelse

• Vurdere og aftale sorgbearbejdning til   

 kolleger.

• Ved opstart efter fravær

 5 Jævnlig kontakt/opfølgning

• Send kondolencebuket til pårørende ved  

 dødsfald.

• Send blomster.

DET ER IKKE UPROFESSIONELT AT VISE FØLELSER HOLD KONTAKTEN MED DIN SYGE KOLLEGA
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Som forældre vil man ikke kunne undgå 

at opleve, at ens barn støder på sorger i 

livet. Som personale vil du møde børn i 

sorg i løbet af dit arbejdsliv.

Det afgørende er, hvordan vi som voksne 

møder barnet – også når barnet er ked af 

det og sørger.

Børn i dagtilbud vil overvejende opleve 

det, vi voksne kalder ”små tab” eller 

”symbolske tab”. F.eks. at et kæledyr 

dør, eller barnet mister sin sovebamse. 

At betegne sådanne tab som små, er 

naturligvis en voksen betragtning. For 

barnet som mister et kæledyr eller en 

sovebamse kan det være en overvældende 

oplevelse. 

Det er derfor væsentligt, at vi voksne 

også tager de såkaldte ”små tab” alvor-

ligt. Den måde vi voksne hjælper barnet 

igennem de ”små tab”, har betydning for, 

hvordan barnet senere i livet kan håndtere 

større tab.

Sorgbearbejdning

Sorg er ikke en sygdom, men er en del af 

livets mere barske sider.   

Det magiske ved et svært livsvilkår er, at 

vi med vores aktive handling kan være 

med til, at ændre det til noget bedre.

Ved såvel små tab som større tab, har et 

barn brug for at blive anerkendt - at føle 

sig SET – HØRT og FORSTÅET.

Det kræver, at vi som voksne hjælper 

barnet ved, at sætte ord på de følelser 

og indre tilstande, det ikke forstår. Det 

lille barn har endnu ikke den nødvendige 

erfaring af ordenes betydning, men rea-

gerer mere ud fra deres følelser. Det kan 

være følelser som forladthed, separations 

angst, manglende opmærksomhed, ban-

ge for at være alene, manglende tidsfor-

nemmelse og tryghed.

Når du vil hjælpe et barn i sorg, er det 

vigtigste redskab det talte sprog. Den 

sproglige udvikling og modning har 

betydning for barnets evne til at sørge og 

bearbejde sin sorg.

NÅR SMÅ BØRN SØRGER
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Det lille barn, som endnu ikke har udviklet 

tilstrækkelige sproglige kompetencer til 

selv at udtrykke sine følelser, har derfor 

brug for, at voksne sætter ord på barnets 

reaktioner. Sproget skaber vores virkelighed 

og måden vi bruger vores sprog på i forhold 

til barnet, har stor betydning for, hvordan 

barnet oplever sig set, hørt og forstået. 

For at vise omsorg, kræves ikke at du er 

overmenneske, blot at du er medmen- 

neske!

Vi kan som voksne føle os utilstrækkelige, 

når et barn sørger. Det er en helt natur-

lig følelse, når vi ikke kan ændre på det 

vilkår, som gør barnet ked af det. Det vi 

kan gøre er, at ledsage og hjælpe barnet 

igennem sorgen, ved at være til stede og 

vise barnet opmærksomhed. Selv den 

lille opmærksomhed som et kram og et 

trøstende ord, kan hjælpe barnet på vej.

Opstart i Dagtilbud

Når et lille barn starter i dagtilbud, er det 

ofte første gang barnet skal adskilles fra 

sine forældre i længere tid. Det kan derfor 

være forbundet med stor angst for bar-

net, som endnu ikke kender betydningen 

af `mor kommer igen`. Barnet reagerer 

på sin oplevelse af, at mor er VÆK – og 

forstår ikke, at adskillelsen ikke er varig. 

Det skal barnet først til at erfarer i den 

efterfølgende tid.

Som voksen bør vi derfor huske at imøde-

komme barnets reaktioner, set ud fra bar-

nets perspektiv og ikke opfatte barnets 

reaktioner som urimelige eller ubetyde- 

lige set i lyset af vores egen forståelse.

Forældre kan støtte deres barn i omvælt-

ningen, ved at give barnet en stille og 

roligt opstart.

Det er derfor vigtigt, at du som medarbej-

der tilbyder forældrene, at de kan være i 

dagtilbuddet nogle timer sammen med 

barnet de første dage og tager barnet 

med hjem igen. Dernæst kan barnet være 

i dagtilbuddet alene nogle timer og deref-

ter gradvist forøge opholdets længde. 

Opstart i dagtilbuddet, sker i øvrigt ud fra 

intern opstartsplan.

Det er vigtigt, at tale med forældrene. Giv 

udtryk for din forståelse for, at det kan 

være svært at aflevere sit barn. Tilbyd at 

de kan ringe til dig i løbet af dagen for 

at høre hvordan det går. Fortæl dem om 

vores hverdag. Det har stor betydning for 

barnets trivsel, at forældrene gøres trygge. 

Trygge forældre giver trygge børn. 
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Du kan hjælpe såvel forældre som barn 

ved at sætte ord på i afleveringen. Sig det 

højt, når du kan se barnet er ked af det, når 

mor/far går. Nævn overfor barnet, at de 

kommer igen og fortæl forældrene at du 

passer godt på barnet til de kommer igen.

De reaktioner du eventuelt vil se hos 

barnet i opstarten kan være gråd og 

vanskeligheder ved at sove, måske ikke 

ville spise eller drikke, er fokuseret på, at 

du er i barnets nærhed hele tiden o.l.. Tal 

med forældrene om barnets reaktioner 

og spørg ind til hverdagsrutinerne i bar-

nets hjem. Er der ting som betyder noget 

særligt for barnet fx hvordan barnet bliver 

puttet med en bamse eller pude, som kan 

være med til at skabe tryghed for barnet. 

Det er væsentligt at anerkende barnets 

reaktioner og følelser, ved at vise det for-

ståelse og omsorg. Fortæl barnet, at det 

er ok at være ked af det. Hav tålmodighed 

og udvis omsorg. 

Støt barnet ved at sætte ord på det som 

sker rundt om barnet og sørg for, at barnet 

hele tiden ved hvor du er. Fortæl barnet 

når du f.eks. går på toilettet og fortæl, at 

du kommer igen. Sørg for, at barnet kan 

høre din stemme, selvom barnet ikke kan 

se dig. Dette gælder i særlig grad for de 

børn der knytter sig stærkt til en person.

Husk, at barnet også skal lære, at du ikke 

forsvinder, selvom du kortvarigt er ude af 

syne. 

Når alt dette er sagt, er det naturligvis 

væsentligt at pointere, at hvert eneste 

barn er unikt og derfor reagerer for-

skelligt på opstarten. Det er vigtigt, at 

modtage hvert eneste barn med dette i 

bevidstheden.  

Eget barn i dagplejen

Som dagplejer har du mulighed for at 

have dit eget barn indskrevet. Det bety-

der, at dit barns start i dagplejen bliver i 

vante omgivelser, men med den væsent-

lige forandring, at skulle dele sin mor 

med 3 andre børn. Som enhver anden 

opstart i dagplejen, kræver det tilvæn-

ning for dit barn.

Du vil måske opleve, at det går rigtig godt 

i starten. Dit barn accepterer, at de andre 

børn for din opmærksomhed. At der ikke 

umiddelbart sker en reaktion fra dit barn, 

er ikke ensbetydende med at, barnet 

ikke oplever en forandring. Det kan 

derfor forekomme, at dit barn efter en tid 

ændrer adfærd. Der kan komme reaktioner 

fx at dit barn begynder at blive meget 

opmærksom på, hvor i rummet du befin-

der dig – dit barn reagerer voldsomt, 

når de andre børn nærmer sig dig eller 

barnet selv – dit barn begynder måske at 

bide, slå de andre børn eller græde, når 

de andre børn bliver afleveret/hentet.

Det er væsentligt i den forbindelse at 

huske på, at dit barn blot søger at få din 

opmærksomhed. Da ordforrådet ikke er 

så stort endnu, må dit barn finde andre 

muligheder for at få den.

Det er derfor vigtigt at anerkende dit barns 

signaler og imødekomme dit barns behov 

– som ethvert andet nyt barn i dagplejen. 

Det er svært, at skulle dele sin mor, at blive 

afvist eller skulle vente mange gange i 

løbet af en dag. Et lille barn kan ikke skelne 

mellem, at du er dagplejer i 48 timer om 

ugen og mor resten af tiden. For dit barn 

er du mor hele tiden og den vigtigste 

person i dit barns liv. Det er derfor en stor 

tilvænning – også for dit barn – at være i 

dagpleje – selvom det er i eget hjem. Du 

kan hjælpe dit barn i tilvænningen, ved 

at give rigeligt opmærksomhed. Jo mere 

opmærksomhed fra dig, jo hurtigere vil 

dit barn almindeligvis acceptere at skulle 

dele dig. Du svigter ikke de andre børn 

ved at støtte dit eget barn i at blive tryg.

Fortæl forældrene til dine dagplejebørn, 

hvis dit barn har svært ved at dele dig 

lige nu, at de måske vil opleve at du står 

med dit barn på armen når de kommer, 

men at deres børn selvfølgelig får den 

opmærksomhed, som de skal have i løbet 

af dagen.

Det er en god idé, hvis din mand har 

mulighed for at holde en fridag eller 

`hente` jeres barn, når han kommer 

hjem. Husk ligeledes, at du i lighed med 
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andre forældre i dagplejen kan benytte 

en gæsteplads, hvis du har behov for en 

fridag. Det giver dit barn mulighed for nye 

oplevelser – og dig et frirum. 

Hvis dit barn ikke kan trives med at gå  

i dagpleje, kan du naturligvis vælge at  

dit barn overflyttes til en anden dag- 

plejer.      

    

Når et barn bliver storebror/storesøster

Når et barn bliver storesøster eller store-

bror, ændres rollefordelingen i familien. 

Mor og far får flere at tage vare på og for-

ældrenes omsorg og opmærksomheden, 

skal deles mellem flere.

Dette kan være en utrolig stor omvælt-

ning for et barn. Hidtil har barnet måske 

været eneste barn i familien og derfor 

fået udelt opmærksomhed fra begge 

forældre eller har været den yngste i en 

søskendeflok. Den nye rolle som store- 

søster eller storebror sætter barnet i en 

helt ny situation som kræver tilvænning. 

At komme i dagtilbud, kan derfor være et 

dejligt trygt holdepunkt for barnet. Mens 

der sker forandringer i barnets hjemlige 

omgivelser, er hverdagen i institutionen 

uforandret og genkendelig.

Selvom det er genkendeligt og trygt for 

barnet at komme i institutionen, vil barnet 

dog ofte reagere på det nye livsvilkår – 

også i de timer barnet er i dagtilbud.

Et barn som før var trygt ved at blive 

afleveret, kan pludselig begynde at græde 

og klamre sig til mor eller far i afleve-

ringssituationen. Her gælder de samme 

overvejelser, som når du modtager et 

nyt barn: Hjælp barnet med at sætte ord 

på følelserne – vis barnet forståelse og 

omsorg. Tal med forældrene om hvordan 

afleveringen bedst kan fungere for barnet. 

Hjælp forældrene i afleveringssituationen 

fx ved at tage ansvaret for, at mor eller far 

får sagt tydeligt farvel/på gensyn og at 

afleveringssituationen foregår roligt, trygt 

og ikke trækkes i unødigt langdrag. 

Det er ikke sikkert, der umiddelbart frem-

kommer reaktioner hos barnet. Dette 

betyder imidlertid ikke, at alting er som 

det plejer for barnet. Husk derfor altid, 

at tale med barnet om det nye livsvil-

kår. Anerkend at det ikke nødvendigvis 

er lykken, at få en lillebror, som græder 

meget og som tager utrolig meget af 

mors tid. Læs eventuelt bøger for barnet, 

som handler om det at blive storebror/

storesøster og giv gerne barnet ekstra 

opmærksomhed.

Hvilke reaktioner der eventuelt fremkom-

mer og hvornår, varierer fra barn til barn. 

Vær ikke forudindtaget og forvent ikke, 

at en ændret adfærd nødvendigvis vil 

være problematisk. Vær i stedet klar til, at 

vise barnet ekstra forståelse og empati, 

såfremt der opstår situationer med uhen-

sigtsmæssig adfærd fra barnets side. 

Husk at det lille barn har brug for den 

voksnes hjælp og forståelse i alle tilfælde, 

også hvis barnet eksempelvis begynder 

at bide, slå eller tage legetøjet fra de 

andre og være ekstra opmærksomheds-

krævende eller bliver indadvendt og har 

brug for at være tæt ved dig hele tiden 

eller ikke kan sove. 

Drøft barnets reaktioner omsorgsfuldt 

med forældrene. Spørg ind til forældrenes 

oplevelser af barnet i hjemmet. I nogle til-

fælde kan barnet i en afgrænset periode 

gå lidt i stå eller gå tilbage i udviklingen. 

Eksempelvis kan et barn pludselig få 

brug for sin sut igen, selvom barnet har 

lagt sutten eller et barn som har været 

renlig i en periode, kan få brug for ble igen 

for en tid. Brug din professionelle viden i 

din rådgivning til forældrene, således at 

unødige bekymringer ikke opstår. Husk 

selv at bruge ledelsen og kollegaer som 

sparringspartner og ved at hente råd og 

vejledning.

Hvis et barns forældre skal skilles

Hvis et forældrepar vælger at gå fra  

hinanden, betyder det oftest en væsentlig 

forandring i barnets liv.

Det kan medføre ny bopæl, skift af miljø, 

tab af eller begrænset samvær med den 

ene forælder, nye hverdagsrytmer, foran-

dring i hjemmets stemning og forældrenes 

nærvær m.v..
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Hvis det ikke samtidig medføre skift af 

dagtilbud kan dagtilbuddet derfor være 

den kendte og trygge base for barnet, i  

en omskiftelig tid. 

Dermed ikke sagt, at barnets adfærd for-

bliver uændret, for selvom dagligdagen 

i dagtilbuddet fortsætter i de kendte og 

trygge rutiner, vil det lille barns livsvilkår 

være forandret, hvilket kan bevirke en 

ændret adfærd hos barnet. Det er derfor 

vigtigt, at du er særlig opmærksom på 

barnets trivsel gennem en omstillings-

periode. Det tager tid at vænne sig til nye 

livsvilkår, selvom vilkårene ligger udenfor 

dagtilbuddet. 

Nogle børn reagerer umiddelbart og 

voldsomt på nye livsvilkår fx ved at græde 

når mor eller far afleverer. Det kan være 

ekstra opmærksomheds- og kontakt- 

søgende, blive passiv og meget stille eller 

begynde at bide eller slå. Andre reagerer 

ikke synligt eller med det samme. Uanset 

reaktionsmønstret er det væsentligt, at vi 

som voksne tager medansvar for, at bar-

net kommer til at trives med de nye vilkår.

Som personale kan du hjælpe barnet ved 

at tale med forældrene om de foran- 

dringer barnet oplever, så du bedre kan 

tale med barnet om det. Det lille barn er 

ikke i stand til selv, at beskrive de oplevelser 

og følelser forandringerne medfører. Det 

er derfor utroligt væsentligt, at du hjælper 

det lille barn med at sætte ord på og at 

du kommer barnet i møde og ser `bagom` 

eventuelle negative reaktionsmønstre og 

viser barnet omsorg, så barnet oplever 

sig set, hørt og forstået. 

I dialogen med forældrene er det vigtigt 

at fortælle dem, at dit fokus er på deres 

barn. Du oplever måske, at forældrene 

har stort behov for at betro sig til dig. Giv 

udtryk for din forståelse for, at situa- 

tionen kan være svær for forældrene og 

måske imellem dem men, at du at ikke 

kan være part i eventuelle uoverensstem-

melser mellem disse. Skønt du kan stå 

i en situation, hvor du fatter sympati for 

den ene part er det vigtigt, at du forholder 

dig neutralt og alene støtter og rådgiver 

med baggrund i barnets tarv. Hvis det er 

en mulighed, kan du med fordel invitere 

forældrene sammen til et møde evt. sam-

men med en familiebehandler således at 

der fortsat er fokus på barnets tarv og at 

der kan udvikles gode og evt. nye samar-

bejdsrutiner.

I alle forhold, hvor du som personale står overfor forandringer i et barns adfærd,  

reaktionsmønstre og livsvilkår, kan du naturligvis sparre med dine kolleger og  

nærmeste leder om det - uanset årsagen til forandringen!
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