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HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER 
DØD I SKOLE – TIDEN 
  

I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE  
Den først ankomne ansatte:  

• Yter førstehjelp  
• Tilkaller ambulanse  
• Varsler rektor   

Ved rektors fravær varsler inspektør. Ved begges fravær varsles sosiallærer.  
 

Rektor sørger straks for å varsle:  
• Foreldre/foresatte (ved ulykke). Dette bør som hovedregel skje kortfattet, uten å gå i 
detaljer.  
• Skole etaten.  
• Tilkaller politiet – ved trafikk-ulykker  
• Alvorlig personskade   
• Ved dødsfall  
• Ved ulykker hvor strafferettslig ansvar kan bli gjort gjeldene.  
 

VED TVILSTILFELER RING UANSETT!  
  
Ved dødsfall:  

• Politiet har ansvar for å varsle familien.  
Ved ulykke:  

• Rektor  
o Sender en ansatt med ambulansen.  
o Underretter de foresatte, om nødvendig ved hjelp av tolk – om ulykken og om 
hvor den skadde befinner seg.   

Ved ulykke og død:  
• Rektor  

o Informere de ansatte.  
o Informerer undervisnings direktøren.  
o Informerer om nødvendig pressen om faktiske forhold, ikke om årsak skyld og 
       Ansvar. 
o Vurder behovet ved tolk. 
      
 

I FORHOLD TIL DE ØVRIGE ELEVENE:  
Følgende straks-tiltak gjennomføres så langt det er mulig:  

• Ansvarlig lærer samler sin gruppe i klasserommet.  
• Søsken til den forulykkede må taes spesielt hånd om. Sosiallærer sørger for dette, så 
sant hun/han er til stede. Ved sosiallærers fravær, finner rektor en annen ansvarlig 
til denne oppgaven.    
• Ansvarlig lærer vurderer og melder til ledelsen dersom det er noen i gruppa som 
trenger spesiell hjelp fra:   
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Ressurs/fagperson (f.eks. ved sjokk-tilstand). 

o Helsepersonell.  
o Tolk.  
o Andre.  
 

• Ansvarlig lærer  
o noterer eventuelle relevante opplysninger og formidler disse til ledelsen.   
o var noen i gruppa øyenvitne?   
o sørger for formidling av øyenvitners behov for oppfølging/hjelp.  

  
• Ellers legges det vekt på at elevene får snakke med lærere/tospråklige lærere om 
opplevelsen. Lærerne må tilstrebe at elever i den grad det er mulig, får følge med 
hverandre på hjemveien. Det må vurderes om foreldre/foresatte bør kontaktes for 
henting av elever som spesielt trenger det.   

 

Samme dag:   

MØTE MELLOM ANSATTE OG TILGJENGELIG  
PPT-PERSONELL OG HELSEPERSONELL:  

  
Rektor sørger for, så snart det er mulig, å sammenkalle til møte mellom skolens 

ansatte, PPT- personell og helsepersonell for informasjon og for å drøfte og 
tilrettelegge oppfølgingstiltak i samsvar med ulykkens omfang og karakter:   

o Det skal legges vekt på at elever får snakke ut om det de har opplevd, og i tråd med 
dette innby til kontakt med hjem og skole.   
o I den grad det er mulig, skal det legges til rette for at elevene og evt. foreldre kan 
samles i   
språkgrupper.  
o Rektor sørger for å samle tilgjengelige, aktuelle to-språklige lærere som bistår med 
informasjon til og samtale med elevene og evt. foreldrene dersom det er behov for møte 
senere på dagen/kvelden. 

     Dette vurderes på bakgrunn av ulykkens omfang og karakter. 
 

o Ved ulykke med døden til følge, skal praktiske tiltak i forbindelse med begravelse 
drøftes. 
 

TELEFONER:  
Ambulanse ……………………….. 113 
Brann ……………………………….. 110 
Politi ………………………………… 112 

 
Når hjelpen kan vente litt: 

Legevakt: 116 117 (38 07 69 00) 
                    Sykehus/ Sentralbord: 03738 (906 10 600) 
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Akutt-mottak: 03738 (906 10 600) 
Helsesykepleier: 912 45 718 
PPT: --------------- 38 07 52 20 

 
 

TELEFONNR OG E-POST ADRESSER TIL SKOLENS LEDELSE:   
 

Rektor Harald Berntsen: ------------------- 38 10 78 91   
Inspektør Per Johannes Sørfonden: ---- 38 10 78 92   
Inspektør Hilde Seim Olimstad: - -------- 38 10 78 93   
Sosiallærer Torhild Håland: --------------- 38 10 78 96   
Sentralbord Mottaksskolen: -------------- 38 10 78 90  

 
************************  

  

Ved ulykke i skoletid, - kontakt med hjemmet:   
• Rektor innhenter og verifiserer informasjon før han tar kontakt med hjemmet. 

• Representant fra skolen besøker den skadde hvis mulig. 

• Representant fra skolen besøker hjemmet.   

• Skolen ved rektor eller ansvarlig lærer opprettholder kontakt med hjemmet 

og den skadde.  

• Informerer de ansatte og gruppa eleven/-e hører til. 
 

******* 

 

VÆR FORBEREDT PÅ AT MYE MÅ TAS PÅ SPARKET.   
PSYKISK BEREDSKAP ER VIKTIG. ALLE KAN TRENGE STØTTE.   

 

******* 
 

Etter ulykke, -ved behov for å sammenkalle til møte med elever, 

foreldre, ansatte og aktuelle samarbeidspartnere:  

Rektor sørger for innkalling til møtet. Fordeler ansvar.   

Foreldre og elever innkalles for trinnvis over telefon ved hjelp av tospråklige 

lærere og/eller tolk.   

Møtet avholdes ifølge plan laget på samlingen med ansatte og samarbeidspartnere 

tidligere på ulykkes-dagen.   
 

******   
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Ved ulykke utenom skoletid: 

• Rektor innhenter og verifiserer informasjon. Informerer personalet. 

• Kontaktlærere informerer sine grupper om det inntrufne. 

• Den skadde elevens kontaktlærer opprettholder kontakt med den skadde 

og dennes familie. 
 

HVORDAN FORHOLDE SEG TIL MEDIA i forbindelse med krise / ulykke:  

 

REKTOR ER SKOLENS KONTAKTPERSON I FORHOLD TIL MEDIA.   

INGEN ANDRE MÅ UTTALE SEG TIL MEDIA UTEN SPESIELL TILLATELSE GITT 

PERSONLIG AV REKTOR.  

 

SORGARBEID I FORBINDELSE MED DØDSULYKKE BLANT ELEVENE   

VED SKOLEN, utenom skoletiden 

A. PLANLEGGINGSMØTE: 
• Rektor innkaller og fordeler ansvar. 

o Opplegg for neste skoledag. Skolens markering av det inntrufne. 

o Kontakte presten i Lund kirke. Det vurderes om andre aktuelle 

trossamfunn skal kontaktes.  

o Hva gjøres i gruppa til den avdøde. (Jfr. «20 BUD FOR RIKTIG OMSORG 

VED SORG»).  

o Hva gjøres med de elevene som kjenner avdøde på tvers av gruppe-

grensene.  

o Skaffe til veie informasjon rundt dødsfallet som vil være viktig å 

videreformidle til elevene.  

o Sørg for tolker til aktuelle språk-grupper.  

o Hvordan forholde seg til pressen. (Rektors ansvar).  

o Samarbeid med andre ressurspersoner.  

o Kontakt med de pårørende.  

o Informasjon til hjemmene om det inntrufne.  

o Det vurderes om det bør avholdes foreldremøte.  

B. FØRSTE SKOLEDAG ETTER DØDSFALLET:  

Fellessamling for hele skolen.  

Flagging på halv stang.  

• Ansvarlig lærer informerer sin gruppe på forhånd om hva som skal 
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skje på felles samlingen, og hvordan vi opptrer på en slik samling.  

• Rektor leder. 

• Egnet musikk.  

• Minnetale. 

• Konkret informasjon.  

Evt. I samarbeid med presten:  

• Sang eller musikk.  

• Tale/ord til ettertanke og trøst. 

• Sang eller musikk.  

Det lages en eske/ koffert med utstyr for samling/ minnestund 
inneholdende:  
duk, lysestaker, lys, vase, fyrstikker,  

ark med forslag til program, ferdigtrykte sanger, cd med musikk til bruk på 

samlingen  

Denne oppbevares på rektors kontor. 
 

C. FELLESSAMLING PÅ TVERS AV GRUPPENE: 

o For gruppa til den forulykkede og andre elever 
som stod den forulykkede nær. 

Se «20 bud for riktig omsorg ved sorg,»  

o SAMTALE  
o SPØRSMÅL  
o FØLELSESREAKSJONER  
o INFORMASJON  
o OM ULIKE MÅTER Å VISE SORG PÅ I ULIKE KULTURER  
o RESPEKT  
o ÅPENHET - SNAKKE OM DET SOM HAR HENDT  
o SAMHOLD, VENNSKAP  
o SAMTALE OM SKOLEDAGEN(E) VIDERE  
o EVT. SAMTALE OM BEGRAVELSESDAGEN  

 

D. SAMLING I AVDØDES GRUPPE: 

o SITTE I RING  

o SAMTALE, SPØRSMÅL, FORTELLE  
o FOLELSESREAKSJONER  
o TEGNE, SKRIVE  

o DEN TOMME PULTEN, -BLOMSTER, LYS  

o Styre opplegget slik at naturlige reaksjoner får utløp, 



6 
 

men forhindre smittende «følelsesbølge».  

o Evt. gi mulighet for at elvene får være sammen etter at skoledagen er 

slutt.  

o HUSK: Å gi særskilt oppfølging og støtte til forulykkedes søsken blant 

elevene. (Sosiallærers ansvar). 

 

E. DE NESTE DAGENE MED GRUPPA 

Den tomme pulten. 

Fortsatt tid til sorg-bearbeiding.  

Tema som ulykken aktualiserer. 

Forberedelse til deltakelse i begravelsen. 

 

SORGARBEID VED DØDSULYKKE I SKOLETIDEN 

o Følg prosedyren beskrevet på side 1 og 2 i planen. 

o Tilpass plan beskrevet over for "Sorgarbeid etter dødsulykke blant 

elevene utenom skoletid. " 


