Omsorgs plan for Naturhuset Skovlykke
udarbejdet i samarbejde med Kræftens bekæmpelse
Denne plan skal opfattes som et redskab, der bruges, når der sker det, der ikke må ske:
1.
2.
3.
4.

Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.
Når et barn mister i nærmeste familie.
Når Naturhuset mister et barn eller en medarbejder.
Hvis der i Naturhuset sker en alvorlig ulykke med et barn, eller en medarbejder, med evt.
senere dødsfald.
5. Når et barn bliver svært handicappet og ikke kommer mere i
Naturhuset.

1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.
Det er vigtigt at forældrene orienterer Naturhuset, når ovenstående indtræffer.
Når Naturhuset erfarer ovenstående, er det den medarbejder, der modtager beskeden, der har som
opgave at informere de øvrige medarbejdere.
Barnets primære pædagog sørger for opfølgning.
Ved en situation i Naturhuset, hvor børn f.eks. oplever at en medarbejder eller et andet barn er
kommet lettere til skade, bliver hentet af ambulance o.a., skrives det på intra, således at I ved, hvad
børnene måske prøver at fortælle jer.
Hvis der sker en større ulykke med en medarbejder og / eller et barn, informeres alle forældre med
en personlig meddelelse.

2. Når et barn mister i nærmeste familie.
(forældre, søskende)
Når Naturhuset erfarer ovenstående, orienteres personalet.
Hvis der skal overbringes dødsbudskab, kan lederen eller pædagogen træde til – efter aftale.
Det er lederens opgave at orientere det øvrige personale.
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Lederen kontakter hjemmet for at finde ud af:
•
•
•

Hvad skal der gøres.
Hvem skal orienteres.
Hvilken rolle Naturhuset skal påtage sig.

Aftalen forelægges nødvendige personer.
Flaget hejses på halv.
Meddelelse / information til de øvrige forældre sendes ud via intra.
Ved forældre og søskendes død overvejes følgende:
•
•
•

At lederen og / eller pædagogen besøger hjemmet.
At lederen og / eller pædagogen fra barnets gruppe deltager i begravelsen.
At barnet og dennes gruppe besøger gravstedet.

Naturhuset sender under alle omstændigheder en blomst / krans.
Sker dødsfaldet når Naturhuset har lukket, i weekender eller ferier, gennemføres det, der er muligt
af proceduren.

3. Når børnehaven mister et barn eller en medarbejder, udenfor Naturhusets lukketid.
Når det erfares, at Naturhuset har mistet et barn, orienteres husets personale af ledelsen.
Det er pædagogernes opgave at orientere grupperne.
Hjemmet kontaktes, og der aftales:
• Hvad der skal gøres.
• Hvem der skal orienteres.
• Hvilken rolle Naturhuset skal påtage sig.
Flaget hejses på halv.
Meddelelse / information udleveres personligt til alle forældre.
Blomster lægges på barnets/den ansattes garderoberum.
Barnets gruppe tænder et (batteri) lys ved barnets plads på stuen.
Vi vil gerne:
• At lederen og / eller pædagogen besøger hjemmet.
• At hele personalegruppen deltager i begravelsen.
• At barnets gruppe besøger gravstedet.
Naturhuset sender en blomst / krans.
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Næste morgen afholdes en fælles samling med alle børn og personale, samt de forældre der ønsker at
deltage hvor vi gør følgende:
• Flaghejsning.
• 1 min. stilhed.
• vi synger 2 sange.
Ved medarbejders død:
Ledelsen orienterer alle. Der holdes mindesamling for alle børn og personale, samt de forældre der
ønsker at deltage. Sker dødsfaldet, når Naturhuset har lukket, gennemføres det, der er muligt af
proceduren, lige efter weekenden eller ferien.

4. Når der sker en alvorlig ulykke/dødsfald med et barn eller en medarbejder i
Naturhuset.
En af personalet følger så vidt mulig med barnet på sygehuset.
Naturhuset kontakter barnets forældre.
Naturhuset ringer til forældrebestyrelsen, som kommer og hjælper med det praktiske.
En pædagog ringer til alle de øvrige forældre og orienterer om ulykken.
Lederen tager på sygehuset og aftaler med forældrene:
• Hvad der skal gøres.
• Hvem der skal orienteres.
• Hvilken rolle Naturhuset skal påtage sig.
Ved evt. dødsfald samles hele personalegruppen og de forældre der ønsker at deltage den kommende
aften.
Vi vil gerne:
•
•
•

At lederen og / eller pædagogen besøger hjemmet.
At hele personalegruppen deltager i begravelsen.
At barnets gruppe besøger gravstedet.

Naturhuset sender under alle omstændigheder en blomst / krans.
Næste morgen afholdes en fælles samling med alle børn og personale, samt de forældre der ønsker at
deltage hvor vi gør følgende:
•
•
•

Flaghejsning.
1 min. stilhed.
Vi synger 2 sange.
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Blomster lægges på barnets garderoberum.
Grupperne samles hver for sig.
• Pædagoger og børn taler om barnet.
• Barnets gruppe tænder et (batteri)lys ved barnets plads på stuen.
• Børnene tegner en tegning.
• Børnene synger nogle af det pågældende barns yndlingssange.
Ved medarbejders død:
Ledelsen orienterer alle. Der holdes mindesamling for alle børn og personale, samt de forældre der
ønsker at deltage. Sker dødsfaldet, når Naturhuset har lukket, gennemføres det, der er muligt af
proceduren, lige efter weekenden eller ferien

5. Når et barn bliver svært handicappet og pga. dette bliver udmeldt af Naturhuset.
Personalet snakker meget med de andre børn om det gældende barn. Vi leger og synger barnets
yndlingssange
Børnene tegner en tegning og skriver breve til barnet og dets forældre.
Vi besøger barnet
Barnet besøger Naturhuset
Naturhuset holder sig løbende ajour med barnets situation og til forældrene.

Hvordan hjælper vi børn til at
vokse gennem sorg.
”Der er fire væsentlige måder at hjælpe børn
med at finde sig til rette med tab:
At vise ømhed, at informere, at vise følelser, at mindes.”
Charles Smith
-

From Wonder to Wisdom.

(Et citat fra bogen: ”Om børns tab og sorg” af Donna O`Toole - Ørnens Forlag.
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