Sorgplan for Sindal Privatskole
Hvis en elev dør
1.Skolen (ledelsen) får besked af familien. Ledelsen kontakter herefter klasselæreren
så hurtigt som muligt.
2. Ledelsen giver besked til alle medarbejdere.
3. Ved morgensang bedes skolens elever om at gå i egen klasse med klasselærer.
4. Ved informationen orienteres om en mindehøjtidelighed, som afholdes samme dag.
5. Klasselærerne er i egen klasse resten af dagen – eller efter behov.
6. Klasselærerne og ledelsen underretter samme dag klassernes forældre via Intra.
7. Ledelsen i samarbejde med klasselæreren sørger for, at der sker kontakt til hjemmet
og tager stilling til eventuel deltagelse i begravelse. Der bør altid sendes en blomst /
krans eller lignende fra skolen.
8. Der flages på halv stang.
Hvis en elev mister mor / far eller søskende
1. Skolen(ledelsen) får besked af familien. Ledelsen kontakter klasselæreren samme
dag som informationen er givet og viderebringer familiens "historie".
2. Ledelsen giver besked til alle medarbejdere.
3. Ved morgensang bedes skolens elever om at gå i egen klasse med klasselærer.
4. Ledelsen i samarbejde med klasselæreren sørger for, at der sker kontakt til hjemmet
og tager stilling til eventuel deltagelse i begravelse.
5. Inden eleven vender tilbage, har klasselæreren sørget for at drøfte/informere i
klassen om ting, man kan være opmærksom på overfor eleven.
6. Klasselæreren og klassens øvrige lærere er særlig opmærksom på elevens trivsel.
7. Der flages på halv stang.
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Hvis en elev oplever situationer, der radikalt ændrer
familiens hverdag
1. Får en af klassens lærere eller en pædagog kendskab til en situation, der radikalt
ændrer familiens hverdag, kontaktes klasselæreren, som tager kontakt til hjemmet for
at få bekræftet oplysningen.
2. Klasselæreren informerer resten af klassens lærere, som derefter er almindelig
opmærksomme på eleven.
Hvis en ansat dør
1. Skolens ansatte kontaktes hurtigst muligt - gerne før skoletid.
2. Eleverne informeres i første lektion.
3. Ledelsen vurderer, om der skal etableres ekstra foranstaltninger.
4. Der flages på halv stang.
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