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Indholdsfortegnelse: 
 
Side 2:   Indholdsfortegnelse 
 
Side 3:  - Et barns dødsfald, uden for børnehaven 
      
Side 4:  - Når et barn dør i Solsikkens varetægt. 
 
Side 5:         - Når der sker en alvorlig ulykke i Solsikken 
 
Side 6:   - Alvorlig sygdom / et barn bliver syg. 
 
Side 7:  - Alvorlig sygdom/ forældre 
   - Skilsmisse m.m. 
 
Side 8:  - En kollegas alvorlige sygdom eller død. 
 
Side 9:  - Når et barn mister en forælder 
 
Side 10:  - Når leg udvikler sig til at et barn føler sig krænket 
 
Side 11:  - Diverse opslag i til information i institutionen. 
 
Side 12:  - Actioncard / når leg udvikler sig til at et barn føler sig
    krænket. 
Side 13:  - Liste over pårørende 
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Solsikkens omsorgsplan  
Når et barn dør: 

A. Udenfor børnehaven. 
 
Lige efter dødsfaldet. 
 
1. Informer ledelsen. 

    Ledelsen informerer hele personalegruppen i Solsikken. 

2.  Aftal hvem der bliver kontaktperson/personer for familien. 

3.  Flaget hejses på halvt. 

4.  Der tændes lys og lægges blomster på barnets garderobe. 

5.  Hjemmet kontaktes af kontaktperson eller ledelse. 

6.  Hvilken rolle skal institutionen påtage sig? 

7.  Så vidt muligt besøger stuepædagog og lederen hjemmet. 

 Tale med forældrene, om hvor meget vi skal informerer i institutionen i 
 forhold til de andre børn og forældre. 
 Vigtig at vi fortæller at det er for at hjælpe familien at vi gerne vil informere 
 forældre og børn i Solsikken. 
 

Når der er givet tilladelse til at informere fra familien: 
 
1. Børnegruppen orienteres efter fælles snak i personalegruppen. 
2. Forældrene får brev med hjem, undgå for meget snak i garderoben. 
3. Forældre til børn der er fraværende får brevet tilsendt. 
4. Der sendes blomster til familien fra Solsikken med brev. 
5. Personale deltager i begravelsen - min 1 stuepædagog og 1 fra ledelsen. 
6. Ledelsen er ansvarlig for dødsannonce i avisen 

 

 
Dagen efter begravelsen. 
 
Der holdes en fælles samling med alle børn, personale og forældre der har lyst til at deltage. 
 

Vi gør: 
 
1. Snakker med børnene om hvad der skal ske og hvorfor. 
2. Flaget hejses 
3. Et minuts stilhed 
4. Vi synger en sang. 
5.  
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Et barns dødsfald i Solsikken: 
1. Ulykken standses 

2. Giv førstehjælp 

3. Undersøg ulykkens omfang 

4. Ring 112 

5. Få fat i voksne der kan tage sig af de andre børn. 

Kontakt institutionen hvis ulykken sker ude. 
 
Den der modtager beskeden om ulykken er ansvarlig for at forældrene kontaktes enten af ledel-
sen eller uddannet personale STRAKS. 
 
Meddel forældrene at der er sket en alvorlig ulykke og at de straks skal køre på skadestu-
en. 
 Vær Uvidende omkring ulykkens omfang for ikke at give forkerte informationer.  
 

1. En pædagog tager med på sygehuset sammen med barnet. 

2. Der ydes omsorg for den resterende børnegruppe, med hjælp fra andet personale. 

3. Få kortlagt ulykken – så alle får den samme historie. 

4. Ledelsen eller uddannet pædagog sørger for et brev til forældrene/ mail. (Se side ) 

5. Bestyrelsen informeres 

Der indkaldes til forældremøde hvor der gives kort info om det skete, og der omsorgsplanen læg-
ges frem. 
 
Ledelsen sætter flere sideløbende processer i gang for at kunne imødekomme enhver henven-
delse fra alle involverede og andre som kunne have interesse i det skete. 
 

Dagen efter: 
1. Der tændes lys og lægges blomster på barnets garderobe. 

2. Der bliver udvist ekstra omsorg for gruppens børn og ulykken bliver talt igennem med børnene 

igen. 

3. Øvrige børn i institutionen får den samme historie på samme tid. 

4. Familien kontaktes af enten leder eller stuepædagog. Der aftales hvorledes institutionen skal 

forholde sig og handler i nærmeste fremtid. 

5. Personalet deltager i begravelsen 

6. Der sendes blomster og brev til forældrene 

Ledelsen indrykker annonce i avisen. 

 
Dagen efter begravelsen: 
 
Der holdes en fælles samling med alle børn, personale samt de forældre der ønsker at deltage. 
 

Vi gør: 
1. Snakker med børnene om hvad der skal ske og hvorfor. 

2. Flaget hejses 

3. Et minuts stilhed 

Vi synger en sang. 
 

Husk at forældrene stadig har brug for omso  

Solsikkens omsorgsplan  
Når et barn dør: 
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Solsikkens omsorgsplan 
Når der sker en alvorlig ulykke. 

 
1. Ulykken standses 
2. Giv første hjælp 
3. Undersøg ulykkens omfang. 
4. Ring 112. 
5. Få fat i voksne der kan tage sig af de andre børn. 
6. Kontakt institutionen, hvis ulykken sker ude. 
 
Den der modtager beskeden om ulykken er ansvarlig for at forældrene 
kontaktes enten af  ledelsen eller uddannet personale STRAKS….. 
 
Meddel forældrene at der er sket en alvorlig ulykke og at de straks skal køre 
på skadestuen. Vær uvidende om ulykkens omfang for ikke at give forkerte 
informationer. 
 
1. En pædagog tager med på sygehuset sammen med barnet. 
2. Der ydes omsorg for den resterende børnegruppe, med hjælp fra andet 

personale. 
3. Få kortlagt ulykken — så alle får den samme historie. 
4. Ledelsen eller uddannet pædagog sørger for et kort opslag til gardero-

berne. Se skema side:  
 
Ledelsen sætter flere sideløbe processer i gang for at kunne imødekomme 
enhver henvendelse fra alle involverede og andre som kunne have interesse i 
det skete. 
 

Alle udtalelser kommer fra ledelsen 
 
1. En pressegruppe nedsættes. 
2. Informationsmøde iværksættes for forældre i institutionen. 
3. Der tilbydes krisehjælp til familien 
4. Der tilbydes krisehjælp til personalet 
5. Bestyrelsen orienteres og der aftales et møde hurtigst muligt. 
6. Ledelsen kontakter Vejle kommune og orientere om det hændte. 
7. Der bliver udvist ekstra omsorg for gruppens børn og  ulykken bliver 

talt igennem med børnene igen. 
8. Øvrige børn i Institutionen får den samme historie på samme tid.  
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Solsikkens omsorgsplan  
Alvorlig sygdom 

 
Når et barn bliver alvorlig syg  
1. Informer ledelsen, som sørger for at informerer alt personale i afdelingen. 
2. Aftal hvem der bliver kontaktperson/kontaktpersoner til familien. 
3. Skriv brev til familien, send en gave som børnene laver eller billeder af barnet 

til barnet. 
4. Hvilken rolle skal Solsikken påtage sig?  
5. Tal med forældrene, om hvor meget vi skal informerer i institutionen i forhold 

til de andre børn og forældre. 
6.  Vigtigt at vi fortæller at det er for at hjælpe familien, at vi vil informere 

forældre og børn  i Solsikken. 
 
Vigtigt at personalet på barnets gruppe får mulighed for at sætte sig og snakke 
det skete igennem.  
 
Når der er givet tilladelse til at informere fra familien: 
 
1. Orienter børnene efter en fælles snak i personalegruppen –  
       hvis forældrene har givet accept. 
1. Forældrene får brev med hjem. Undgå snak i garderoben. 
2. Forældre til børn der er fraværende får brevet tilsendt. 
3.  Se brev side: 

 
       Herefter: 
 

1. Under hele forløbet holdes der kontakt til familien. Der skal være 2 perso-
ner som kan støtte hinanden i forløbet. Den anden person behøver ikke væ-
re tæt på barnet. 

2. Ved smitsomme sygdomme kontaktes embedslægen 
3. Kontaktpersonerne sørger for at der med jævne mellemrum bliver taget 

kontakt til familien og at der bliver sendt gaver m.m. 
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Solsikkens omsorgsplan 
Alvorlig sygdom 

 
Forældres alvorlig/livstruendesygdom: 
 
Når vi får besked informeres ledelsen. 
Ledelsen/stuepædagog kontakter familien for at orientere sig om hvad der er sket. 
 
Hvilken rolle Solsikken skal påtage sig. 
 
1. Snakke med forældrene om vigtigheden af at tale med barnet om sygdommen. 
2. Tilbyde Konsulativbistand, med psykolog. 
3. Henvise til andre faggrupper som f.eks. Kræftens bekæmpelse. 
4. Aftale om børn og forældre i Solsikken skal informeres. 
5. Vigtigt at vi fortæller at det er for at hjælpe familien at vi gerne vil informere 
 forældre og børn i  Solsikken. 
 
Kan også bruges i forhold til f.eks. 
- Skilsmisse 
- Misbrug alkohol/stoffer 
 
 Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer og lignende: 

 
Når vi ved besked orienteres det øvrige personale enten personligt eller via bogen 
med ”vigtige beskeder”. 
Dernæst kontakter lederen eller stuepædagogen forældrene for at finde ud af 
hvad der skal gøres og hvilken rolle Solsikken skal påtage sig. 
 
Stuepædagogen sørger for at der bliver gjort opfølgende arbejde. 
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Solsikkens omsorgsplan 
En kollegas alvorlig sygdom eller død. 

 
Når vi får besked informeres lederen. 
Lederen kontakter familien for at orienterer sig om det der er sket. 
Der aftales hvad der skal gøres og hvilken rolle Solsikken skal påtage sig. 
 
1. Den ”tætteste ” kollega eller ledelsen holder kontakt med den syge. 
2. Gavekassen giver penge til en lille ting hver måned. 
3. Stuepædagogen informerer børnegrupperne 
4. Forældrene informeres personligt pr. brev og opslag (Se side:) 
 
 
Ved dødsfald: 
 
1. Flaget hejses på halvt 
2. Personalet deltager i begravelsen 
3. Solsikken sender blomster 
4. Børnegruppen informeres på samme tid og med samme historie. 
5. Forældrene informeres personligt via brev og opslag. 
 
Ved dødsfald i Solsikken: 
Som ved barns dødsfald, adresseliste og telefon numre  på pårørende  
side:  
- ledelsen sørger for krisehjælp internt og eksternt 
 
Dagen efter begravelsen: 
Der afholdes fælles samling, børn, personale samt de forældre der ønsker at deltage 
hvor vi: 
1. Hejser flaget 
2. 1 minuts stilhed 
3. Synger en sang. 
 
 
Ved dødsfald i Solsikken: 
Som ved barns dødsfald, adresseliste og telefon numre  på pårørende side: 11 
- ledelsen sørger for krisehjælp internt og eksternt 



 9 

Solsikkens omsorgsplan 
Når et barn mister en forældre 

 
Når vi får beskeden orienteres hele personalegruppen af ledelsen så hurtigt 
som muligt. 
 
1. Stuepædagogen informerer gruppernes børn på samme tid og med samme 

historie. 
2. Meddelelsen/ informationen udleveres personligt til alle  
       forældre i børnehaven  
3.    Brev side 
4. Flaget bliver hejst på halvt. 
5. Hjemmet kontaktes af stuepædagog eller af ledelsen —  
 hvor der aftales hvad der skal gøres og hvilken rolle  
 Solsikken skal påtage sig. 
6. Lederen sender et personligt brev til forældrene.  
 I brevet skal der stå at vi snakker med børnene om det skete. 
7. Vi flager på halvt på begravelsesdagen 
8. Hvis det er muligt deltager stuepædagog eller ledelsen i  
 begravelsen. 
9. Solsikken sender blomster til begravelsen. 
10. Hvis det er muligt besøger vi gravstedet, med børnegruppen. 
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Solsikkens omsorgsplan 
Når leg udvikler sig til at et barn føler sig krænket 
 
1. Ledelsen kontaktes umiddelbart efter episode til råd og vejledning. 
2. Ledelsen tager kontakt til familieafdelings rådgiver og øverste leder på 

forvaltningen og informerer i korte træk omkring sagen. 
3. Ledelsen og evt. primærpædagog tager samtale med implicerede famili-

er. 
4. Der skrives underretning til kommunen. 

5. Bestyrelsen informeres om sagen uden at der kommes nærmere ind på 

detaljer i sagen. 
6. Forældre i hele børnehaven informeres skriftligt omkring sagen, uden 

at komme ind på detaljer. 
7. Ledelsen tager evt. møde med hele forældregruppen i samråd med le-

delsen på forvaltningen. 
8. Personalet i institutionen får hvis der er behov supervision på sagen. 

9. Der aftales enkelte kontaktpersoner til implicerede familier, så vi er 

sikre på at informationerne er koordinerede. 
10. Ledelsen deltager i evt. møder på forvaltningen. 

 
Se også actioncard side: 
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 Opslag ved barns dødsfald: 
 
Solsikken har modtaget den triste besked at ___________ fra  
Gruppe__________ er død. 
Dette er noget som vi alle berøres stærkt af, og som vi i de næste dage vil 
bruge meget tid på at tale om.. 
 
 
Opslag ved ulykke i  Solsikken: 
 
Der er i dag sket en alvorlig ulykke i børnehaven, på nuværende tidspunkt kan 
vi ikke give flere oplysninger. 
 
Opslag når et barn mister en forælder: 
 
I dag flager vi på halvt da __________ har mistet sin______ som begraves 
i dag. 
 
Opslag når kollega dør: 
 
Solsikken har i dag modtaget den triste besked, at _________ ansat i grup-
pe________ er død. 
Det er noget vi alle berøres stærkt af, og som vi i de næste dage vil bruge 
meget tid på at tale om. 
 
Alvorlig sygdom: 
 
Kære børn og forældre  
 
Vi har i børnehaven modtaget den triste besked, at __________ fra  
______________er alvorlig syg af __________. 
______________ er pt. indlagt på sygehuset til behandling for sygdommen. 
 
Det er naturligvis noget vi alle sammen er meget berørte af og som vi i de 
næste dage vil bruge meget tid på at tale om med børnene. 
 
Vores tanker er meget ved _______ og _______ familie. 
 
På personalets vegne  
 
Jens Jørgen og Annette. 
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Hændelse konsekvens konsekvens konsekvens Handling/
løsning 

Berørte per-
soner / enhe-

der 

 < 6 timer < 12 timer > 24 timer   

Når barn 
fastholdes og 
krænkes af 
et andet barn 

Tage hånd om 
de involverede 

børn, i talesæt-
te episoden. 

Informere for-
ældre og det 
personale der 

er på job. 
Hvis der er 

tegn på, at der 
har været 

brugt fremmed-
legemer, kon-
taktes skade-

stuen 

Praktiske for-
anstaltninger 
så som fjer-

nelse af even-
tuelle døre 
eller andet. 
Resten af 
personalet 

kontaktes og 
informeres. 
Kontakt til 
PPR og åben 

rådgivning til-
bydes til for-

ældrene 

Der arbejdes 
med børne-
gruppen om 
sociale kom-
petencer 
f.eks. ”trin 
for trin” og 
læse bøger 
om emnet  - 
her anbefaler 
”det er min 
krop” 
Involverede 
forældre ind-
kaldes til mø-
de med ledel-
se og pæda-
gog, og der 
tilbydes fæl-
lesmøde. 
Der udarbej-
des en hand-
leplan. 

Opfølgning på 
det pædago-
giske arbejde 
med børne-
gruppen og på 
forældremø-
de. 
Orientering 
af øvrige for-
ældre om 
hændelsen. 
Der udarbej-
des referat 
efter alle 
møder/
snakke. 

Institutio-
nens børn, 
forældre, 
personale, 
leder og PPR, 
(Forvaltninge
n, familieaf-
delingen 
Politi.) 

Solsikkens omsorgsplan 
Når leg udvikler sig til at et barn føler sig krænket. 

 
ACTIONCARD: 

 
Kilde: Vejle kommune 
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Lene Gram Jensen 
CPR: 
Pårørende 1 
Pårørende 2 
 
Ronni Røjgaard 
CPR: 
Pårørende 1 
Pårørende 2 
 
CPR: 
Pårørende 1 
Pårørende 2 
 
CPR: 
Pårørende 1: 
Pårørende 2: 
 
CPR: 
Pårørende 1 
Pårørende 2 
 
CPR: 
Pårørende 1 
Pårørende 2 


