Rask Mølle børnehaves
Omsorgsplan
I forbindelse med skilsmisse
og dødsfald (forældreudgave)

Omsorgsplanen er tænkt som et redskab for både personale og
forældre når der sker en ulykkelig hændelse i familier, som har
tilknytning til børnehaven. Den har til formål at sikre alle parter
bedst mulig støtte igennem sorg-/kriseforløbet.
Denne lille folder deles ud til alle forældre når deres barn
begynder i børnehaven.
Børnehaven har udover denne folder en detaljeret omsorgsplan
med konkrete handleplaner for hvordan personalet handler i de
forskellige situationer (udleveres efter ønske).

Ved skilsmisse :
• Forældrene opfordres til tidligst muligt at informere
børnehaven om skilsmissen.
• Stuepædagogen og evt. leder aftaler hurtigst muligt et
møde med forældrene.
På mødet afklares aftaler om :
• Barnets bopæl
• Forældremyndighed
• Samkvemsaftaler
•
Der laves aftaler om :
• Hvem skal modtage informationer mellem børnehave og
forældre
• Regler for gensidig information om barnets trivsel
• Hvordan vi bedst mulig samarbejder om at hjælpe barnet.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at skilsmissen kan give
sorgreaktioner hos barnet.
Personalet er særligt opmærksom på barnets reaktioner og holder
forældrene informeret.
Giv tid til at lytte til barnet, hvis det har behov for at snakke om
skilsmissen, men undgå at presse det.
Ved fælles forældremyndighed inviteres begge forældre til
forældresamtaler.
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Børnehaven har en del litteratur om emnet som kan lånes, vi
tilbyder/foreslår altid hæftet ”Der er også børn i en skilsmisse”

Ved længerevarende sygdom hos børnehavebarnet
• Stuepersonalet og leder informeres snarest muligt og
aftaler med forældrene hvordan der holdes kontakt til
barnet
• Hele personalegruppen informeres
• Det aftales med forældrene hvordan de øvrige børn og
forældre i børnehaven informeres, og i hvor høj grad der
kan holdes kontakt til børnene fra stuen.
Ved dødsfald (børnehavebarn)
• Efter meddelelsen samles alle børnene i børnehaven og får
at vide hvad der er sket, og derefter går alle ud og hejser
flaget på halvt. Der snakkes med børnene om at når der er
noget man er glad for hejses flaget helt op til toppen af
flagstangen, men når der er noget man er ked af hejses det
kun halvt op.
• Vi fortæller forældrene at vi snakker med børnene, hejser
flaget på halvt og orienterer de øvrige forældre ved at
sende en seddel med hjem.
• Lederen eller stuepædagogen kontakter hjemmet for at
aftale besøg.
• Forældrene gøres opmærksom på at det er vigtigt for evt.
søskende at være med i hele processen
Bearbejdelse af sorgen
I børnehaven mindes barnet - børn og personale samles, et lys
tændes på barnets garderobe og der snakkes om minder fra
barnets tid i børnehaven, synges sange. Ritualet gentages nogle
dage.
Børnene laver tegninger, besøger gravstedet, snakker og læser
bøger om det at miste.
Begravelse
Personalet deltager i begravelsen

Ved dødsfald i barnets nærmeste familie (forældre eller
søskende).
• Leder eller stuepædagog informeres snarest muligt,
hvorefter personalegruppen informeres.
•

Børnene i børnehaven samles og får fortalt hvad, der er
sket, derefter hejses flaget på halvt.

•

Forældrene informeres ved at få en seddel med hjem.

•

Leder eller stuepædagogen kontakter familien for at aftale
besøg, hvor vi snakker om hvordan vi i børnehaven bedst
kan støtte barnet.
Det aftales hvornår barnet kommer i børnehave igen, så
personalet har mulighed for at vise særlig omsorg og
støtte.

•

•

Vi snakker med de efterladte om hvor vigtigt det er at
barnet/børnene inddrages i forløbet

•

Dele af personalet deltager i begravelsen, for bl.a. at få
fællesoplevelsen sammen med barnet, som der kan
snakkes ud fra senere.

Sorgbearbejdelse :
Besøge gravstedet, lave tegninger, se billeder , snakke om
oplevelser med den afdøde, læse bøger om emnet, evt. få
de/den efterladte til at komme i børnehaven og fortælle om hvad
der er sket, og hvad de gør nu derhjemme.
Efter begravelsen holder stuepædagogen kontakt til de efterladte
og er særlig opmærksom på barnets reaktioner. Fortæller de
efterladte om børns måde at sørge, hvor de i det ene øjeblik leger
og er glade og derefter pludselig bliver meget kede at det.

