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Principper i forbindelse med ansvaret for børn der 

forlader landsbyordningens område. 

Generelt er der et fælles ansvar for at tage dialogen med barnet om, at hjælpen skal hentes på skolen fremfor at løbe 

væk. 

Der kan ikke generaliseres på situationer som disse. Derfor lægges der op til at håndterer situationen i et samarbejde 

mellem skole og forældre og der er derfor tale om et delt ansvar med henblik på løsningen af situationen. Det vil være 

forskelligt fra situation til situation og fra barn til barn, hvordan reaktionen vil være.  Det prioriteres, at der kan gives 

et overblik og gerne første håndsoplysninger i overlevering til forældrene.   

Her er nogle grundprincipper: 

Efter et tidsrum der svarer til forventningen om, at barnet selv kommer tilbage eller dukker op til undervisning, 

informeres ledelsen. Er det ikke muligt, koordineres med en kollega. 

Ledelsen / kollega udpeger en der tager overblikket: 

- Denne person koordinerer eftersøgningen på landsbyordningens område samt de tilbageværende 

ressourcer. Personen indsamler informationerne om episoden og alle andre melder tilbage hertil. 

Denne person ringer til forældrene. 

- Den koordinerende person informerer ledelsen om episoden. 

Der ringes til forældrene:  

- Når det vurderes, at den videre indsats kræver dette. I udgangspunktet efter max 20 minutter.  

- Også hvis man forventer at barnet selv kommer tilbage.     

- Ansvaret for, at barnet vender tilbage til skolen, er et delt ansvar mellem skole og forældre  

- Husk at få et mobil nr. der kan gives besked på, hvis barnet findes inden forældrene ankommer til 

skole /Dus. 

 

Huskeliste i en presset situation: 

- Kartotekskort ligger på Aula og kan hentes fra enhver computer. 

- Bed om hjælp hvis du står alene, er der ingen kolleger, så ring til forældrene.  

- Giv din viden videre til den person der står med overblikket. 

- Bevar roen. 

 

Opfølgning: 

- Kollegial føstehjælp og omsorg til de implicerede. Lyt og spørg ind. 

- Ledelsen følger op på de implicerede dagen efter episoden og der aftales eventuelt et 

opfølgningsmøde. 

- Møde med forældrene, hvis det skønnes relevant.   

- Børnehave / Skole / Dus informeres om episoden. 

- TR og arbejdsmiljø repræsentant informeres. I tilfælde af ledelsen ikke er tilstede i dagene efter 

episoden, er det TR / AMR der vurderer de impliceredes behov for kollegialvejledning eller 

krisehjælp.  
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