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Sorgarbejde i 1. Strib Gruppe
Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når et barn eller en
leder eller anden nærtstående dør.
Planen er bevidst så enkel og overskuelig, så det vigtigste står klart: at der bliver
gjort noget. At barnet, og den voksne for den sags skyld, bliver synlig, at der bliver
talt om det, og at de forfærdeligste ting bliver sagt højt. At der bliver taget hånd om
barnet, både i den akutte fase og senere.
Det er vigtigt, at der altid straks tages kontakt til gruppelederen, der vil sørge for
planens ikrafttrædelse.
Når et barn dør
Personen, der modtager besked om dødsfaldet/ulykken formidler det til grenlederen og gruppelederen. Grenlederen orienterer skriftligt grenspejdernes forældre om
dødsfaldet.
Der vælges en person, som er ansvarlig for kontakten til hjemmet, fx grenlederen
eller gruppelederen.
Gruppelederen er ansvarlig for information af de øvrige grenledere og bestyrelsen.
Der flages evt. på halv stang både ved dødsfaldet og på begravelsesdagen. Gruppen
sender en buket eller krans til begravelsen.
Når en leder dør
Personen, der modtager besked om dødsfaldet/ulykken, formidler det til formanden
og gruppelederen.
Gruppelederen eller formanden er ansvarlig for information af de øvrige grenledere
og bestyrelsen. Gruppelederen eller formanden orienterer skriftligt alle spejdernes
forældre om dødsfaldet.
Gruppen flager evt. på halv stang ved dødsfaldet og på begravelsesdagen. Gruppen
sender en buket eller krans til begravelsen.
Mindestunder
På førstkommende spejdermøde sættes tid af til at tale sammen og mindes afdøde.
Grenlederen forbereder mindestunden med fx levende lys, materialer til at tegne
eller skrive om afdøde, flagning, et digt, en sang eller et fotografi samt informerer

om forældrenes evt. ønsker om kontakt efterfølgende. Afholdes mindestunden før
begravelsen, informeres her om forældrenes ønsker om evt. deltagelse.
Det er vigtigt, at børnene placeres, så de kan se hinanden. En voksen sætter mødet i
gang, og en anden fungerer som observatør. De voksne skal være opmærksomme
på, hvordan børnene reagerer, og om de har brug for hjælp og støtte.
Gruppelederens opgave er at:
• informere om situationen
• give mulighed for tanker og reaktioner
• holde egne meninger tilbage
• lytte opmærksomt
• acceptere, indgyde tillid.
Børnene må:
• række hånden op for at få ordet
• kun tale, når de har ordet
• kun tale om den sag, der er taget op
• ikke tale nedsættende om hinandens meninger
• acceptere at det, der siges i mindestunden ikke bliver fortalt videre.
Det er tilladt ikke at sige noget, men alle skal have mulighed for at tale.
Begravelsen
Hvis afdødes familie ønsker det, kan børn og voksne fra gruppen deltage. Børn, der
deltager i begravelse eller bisættelse, bør have forældre med. Gruppen sender en
krans og møder evt med fane.
Når andre, som står barnet nær, dør:
Personen, som modtager besked om dødsfaldet/ulykken, formidler det til grenlederen. Grenlederen kontakter hjemmet for informationer om dødsfaldet og om, hvordan barnet har det.
På førstkommende spejdermøde hjælper grenlederen barnet med at fortælle om
dødsfaldet efter aftale med forældrene og barnet selv. Grenlederen hjælper børnene med at tale om, hvordan det er at have mistet en, man elsker.
Grenlederen beder om hjælp til denne opgave hos gruppeleder eller bestyrelse efter behov.

