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Svar på 10 dages forespørgsel om børn og sorg 
 
Dette notat indeholder en besvarelse af den 10 dages forespørgsel, som 
Børn og Unge har modtaget fra Eva Borchorst Mejnertz (R) omhandlende 
børn og sorg. 

Spørgsmålene fra De Radikale er gengivet nedenfor med tilhørende svar fra 
Børn og Unge. 
 

1. Hvor mange børn i Aarhus under 18 år mister en forælder? 
Børn og Unge har ikke data for, hvor mange aarhusianske børn under 18 år, 
der mister en forælder.  
 
Det er muligt at få en indikation om omfanget i Aarhus ved relativt at overfø-
re de nationale tal på området. Ifølge Danmarks Statistik mistede 1.722 børn 
og unge under 18 år i Danmark i 2017 deres mor eller far. Med et indbyg-
gerantal på ca. 300.000 personer i Aarhus betyder de nationale data, at der 
relativt set var ca. 90-100 aarhusianske børn, som årligt mistede en foræl-
der.  
 
2. Hvad gør vi i Aarhus for at hjælpe børn og unge i sorg? 
Børn som oplever, at deres forældre eller søskende er alvorligt syge eller 
dør har brug for hjælp og omsorg. De fagprofessionelle i barnets hverdag 
har en forpligtelse til at forholde sig til og imødekomme barnet og familiens 
behov i den vanskelige situation. Derfor har daginstitutioner og skoler i Aar-
hus Kommune lokale handleplaner for den indsats, som skal iværksættes for 
børn og unge i sorg. 
 
Handleplanerne bliver tilpasset det enkelte barn og familie, fordi det er indi-
viduelt, hvilken omsorg vi hver især har brug for, når vi er i krise og sorg. 
Både barnet, men også den forælder, som er tilbage, har brug for omsorg og 
samtaler om, hvordan denne omsorg skal se ud. Derfor er det vigtigt, at pæ-
dagoger og lærere tager et ansvar og har en plan for, hvordan situationen 
kan gribes an. 
 
Danmarks lærerforening, Kræftens Bekæmpelse og Skole og Samfund har i 
samarbejde udarbejdet publikationen ”Børn i sorg – skolebestyrelsens ar-
bejde med principper og handleplaner”. Heri understreger organisationerne 
at det er vigtigt, ”at vi gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de 
børn, som rammes af en sorg i livet”. 
 
En evaluering fra Kræftens Bekæmpelse har senere vist at 93% af de i eva-
lueringen adspurgte skoler havde en sorghandleplan. Skoler og daginstituti-
oner kan finde inspiration til deres arbejde i handleplanen ”OmSorg” fra 
Kræftens Bekæmpelse.  
 
Udover den støtte til barn og familie, som lærer og pædagog kan tilbyde, er 
der også mulighed for at trække på viden og erfaring fra sundhedsplejerske 
og skolepsykolog, der vil kunne tilbyde samtaler med barn og/eller familie. 
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For nogle børn kan sorg udvikle sig til kompliceret sorg, hvor sorgprocessen 
udvikler sig og hænger fast i barnet eller den unge I de tilfælde har Aarhus 
Kommune et særligt tilbud for børn og unge. Dette tilbud er rettet specifikt 
mod børn som har mistet en forælder.  
 
Tilbuddet er forankret i Sociale Forhold og Beskæftigelse og foregår i sam-
arbejde med organisationen ”Børn, unge og sorg”. Tilbuddet kan forløbe 
som individuelle samtaler med en psykolog eller foregå som et gruppeforløb 
med andre børn og unge, som har mistet en forælder. 
 
3. Hvordan kan vi forbedre indsatsen? 
Vi har i Børn og Unge fuld tillid til, at de medarbejdere, der er tæt på de børn 
og unge, der rammes af sorg, løfter opgaven og giver den hjælp, der er brug 
for. Det er læreren eller pædagogen, der kender børnene og deres familier, 
og som derfor ved hvilke tiltag, der er brug for i den konkrete situation. Det 
decentrale råderum er her nødvendigt for at kunne hjælpe det enkelte barn. 
 
Børn og Unge råder ikke over data, der kan belyse om, kommunens tilbud er 
dækkende. Det vil derfor kræve en mere tilbundsgående undersøgelse af, 
hvordan børnene og de unge, der har mistet, føler sig hjulpet. Samt en 
nærmere undersøgelse af, hvilken effekten den hjælp vi i Aarhus tilbyder, 
har på børnenes fremtidige liv og livskvalitet.  
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