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Dødsfall - barn 

 

Et barn dør i barnehagen 
 
RING 113 – FORTELL * 

 Hvem du er 

 Hva som har hendt 

 Hvor du er 
 

KRISEGRUPPE  
Leder kaller inn krisegruppen som er lederteamet og verneombud, og tar kontakt med 
kriseteamet i Bjerkreim.  Dette skal gjøres på første møte: 

 Gruppen innhenter så mye informasjon som mulig og går grundig gjennom hva som 
har skjedd.  

 Gruppen avgjør hvem som skal ta ansvar for kontakten med hjemmet.  

 Gruppen avgjør hvordan barna skal få beskjed og hvem som skal ta ansvar for det.  

 Gruppen finner tid til foreldremøte og minnestund så snart som mulig. 
 
KONTAKT MED PÅRØRENDE  
Politiet, gjerne i samarbeid med prest, formidler dødsbudskapet. De pårørende skal 
bestemme hvilken informasjon som skal komme ut og når den skal formidles. De pårørende 
skal ikke noen gang ha opplevelsen av å være overkjørt! 
 
INFORMASJON TIL PERSONALET  
Leder kaller inn hele personalet og informerer om hva som har hendt og hva krisegruppen 
har planlagt. 
 
INFORMASJON TIL BARNA  
Samle på basen som er rammet av dødsfallet. Personalet forteller hva som har hendt i tråd 
med det en er blitt enig med familien om.  

 Fortelle så åpent og enkelt som mulig om hva som har skjedd. 

 La barna får fortelle om sine tanker, følelser og egne opplevelser. 

 La gjerne barna få bearbeide det de har hørt gjennom å tegne. 

 Barna på de andre barna blir informert av sitt personale. 
 
INFORMASJON TIL DE ANDRE FORELDRENE * 
Foreldrene blir informert etter hvert som de henter sine barn. Informasjonen skal være i tråd 
med et en har blitt enig med de pårørende om. Ha gjerne noe skriftlig informasjon som kan 
deles ut.  Det lages av styrer. 
 
 
KONTAKT MED MEDIA 
Styrer vurderer om situasjonen er så alvorlig at det er aktuelt å be kommunens kriseledelelse 
overta. Da er det den som tar ansvar for kontakt med media. Ellers er det styrer. 
 
KONDOLANSEBREV  
Leder gir blomster til de pårørende med f.eks denne teksten: Vi i Skjeraberget barnehage 
tenker på dere i sorgen.» Brev og blomster leveres personlig.  
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SØRGEBORD  
Sett fram et bord med hvit duk, levende lys, blomster eller en grønn kvist, og gjerne et 
fotografi av den døde. Bordet skal stå på basen der barnet gikk. Tenn lys på bordet til 
begravelsen er over. Behold bildet i et år.  
 
MINNESTUND  
En minnestund for hele barnehagen bør arrangeres helst påfølgende dag. Be inn psykiatrisk 
sykepleier fra kommunens kriseteam. Les en passende fortelling og spill gjerne rolig musikk. 
 
BEGRAVELSE  
Leder spør de pårørende om de ønsker at noen fra barnehagen deltar i begravelsen og om 
de ønsker at vi skal bidra med en minnetale o.l. leder sørger for at det blir sendt blomster til 
begravelsen. Barnehagen holder stengt den dagen det er begravelse.  
 
TING Å TENKE PÅ I TIDEN SOM FØLGER 
Vær oppmerksom på barnas reaksjoner. De kan komme senere, f.eks under lek. Manglende 
matlyst, tristhet og trøtte ager kan være tegn på at et barn har det vondt. Kontakt 
kommunens krisegruppe hvis vi trenger ekstra hjelp. Personalet kan også ha behov for 
støtte.  
 

 
 

Et barn dør utenom barnehagens åpningstid 
 
Når barnehagen har fått beskjed om et dødsfall, forholder vi oss til planen over, med unntak 
av punktene merket med * 
 


