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Hvem står bag?
Hvert 3. barn har udgivet denne gratis e-bog, der har til formål at hjælpe dig gennem 
dit samlivsophør. Uanset om du står overfor en skilsmisse, eller om I er ugifte forældre, 
der går fra hinanden, vil vi gerne give dig inspiration til at komme videre. Du vil også få et 
indblik i den verden, et liv som opbrudt familie indebærer, så du kan lære at håndtere din 
nye situation med fokus på dit barns behov.

E-bogens  indhold  er baseret på mange års erfaring med at hjælpe forældre til at gå fra 
hinanden på en hensigtsmæssig måde samt at hjælpe forældre fra allerede opbrudte 
familier, som er uenige om barnets rammer. Det gælder særligt forældre med sager i 
Statsforvaltningen.

Hos Hvert 3. barn er vi et team af eksperter, som yder juridisk og psykologisk 
rådgivning med børneperspektiv. Vores professionelle ressourcer er jurister, 
som har arbejdet i Statsforvaltningen, Ankestyrelsen og kommunen, samt psykologer, 
som har specialiseret sig i afkodning af børn, forældreevner og familierelationer. Vores 
mål er at bidrage til, at færrest mulige børn kommer i klemme i forældrenes konflikter. 
Det første skridt er at klæde dig bedst muligt på - ikke mindst for dit barns skyld.

Vi håber, at du, når du har læst denne e-bog, vil føle dig klædt godt på til at møde din nye 
virkelighed som forælder i en opbrudt familie.

God læselyst. 

Tanja Graabæk
Direktør, Hvert 3. barn
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Din nye opbrudte familie
Hvis du læser denne e-bog, har I besluttet jer for at gå fra
hinanden - eller også er det allerede sket.  Du skal vide, at du ikke 
er alene. 42.000 forældre går fra hinanden hvert år og 
tendensen er stigende. At ens forældre ikke længere
bor sammen, er blevet en naturlig del af mange
børns opvækst og ikke mindst deres familie- 
forståelse. Det i en grad, så hvert 3. barn i
dag ikke bor sammen med begge sine
forældre.

Når I som forældre går fra hinanden, er det 
afgørende for jeres barn, at I tager ansvar for
jeres samlivsophør, at I kan holde fokus på jeres barn, 
og at I kan anse samlivsophøret for et øjebliksbillede, 
som ikke skal definere jeres barns fremtid. 

I kan gå fra hinanden på en fornuftig måde
Uanset hvad folk påstår, så går ingen forældre “lykkeligt” fra hinanden, så lad være med 
at holde jeres samlivsophør op mod en umulig standard. Man kan have et “godt” samlivs-
ophør, men ingen undgår helt konflikter. Kommer de ikke i forbindelse med, at I går fra 
hinanden, så kommer de helt sikkert senere hen i et eller andet omfang. Med mindre du 
er villig til altid at “vende den anden kind til”, vil der altså komme konflikter. Det vigtige er 
derfor ikke at undgå konflikter, men hvordan du håndterer dem. 

At få et fornuftigt samlivsophør involverer meget hårdt arbejde. Følelserne er helt rå 
og sidder uden på tøjet. Du vil typisk være i dine følelsers vold og derfor ude af stand til 
at være objektiv. Ingen af jer har overskud, da I rent psykologisk set står i en sorg- og 
krisereaktion. Vi kalder det at have de følelsesmæssige ”konfliktbriller” på. 

Du kender sikkert situationen: Du har haft en udmattende arbejdsdag og dit barn får en 
nedsmeltning, fordi det ikke kan lide aftensmaden. Konflikten starter - eller bliver større - 
fordi du ikke har det samme overskud, som du normalt plejer at have. Det er den samme 
dynamik, der gør sig gældende, når I går fra hinanden. Vi reagerer som mennesker ud fra 
vores følelser - både de rationelle og de noget mindre rationelle. Vores verdensopfattelse 
farves af dem. 

Under et samlivsophør er det derfor meget svært ikke at læse provokationer ind i ord og 
handlinger, når du taler med din tidligere partner. Det er meget menneskeligt, men det 
gør kommunikation og samarbejde utrolig svært og det begrænser muligheden for at 
få et “godt” samlivsophør betydeligt. Denne e-bog gennemgår derfor de forhold, som du 
løbende skal have fokus på, for at sikre de bedste rammer for dit barn. 

Hvert 3. barn 
bor ikke sammen 
med  begge sine 

forældre92 % af 
alle samlivsophør 

  er konflikt-
      fyldte.
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Samarbejde og 

kommunikation kan være 
en stor udfordring, men du 
kan få redskaber, som kan 

forbedre jeres indbyrdes for-
hold. Sørg derfor for 
at få redskaberne!
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Dit barns oplevelse af samlivsophøret

Tiden omkring et parforholds ophør er typisk forbundet med stærke følelser,
som er vanskelige at håndtere, og som det næsten altid tager tid at komme sig over. 
Når der er børn involveret, bliver følelserne mere komplekse. Man gør  sig overvejelser om 

barnets fremtid, og det er et sårbart emne, hvor selv de 
mest velmenende forældre kan have svært ved at se ud over  

egne behov. 

Dit barns reaktioner
Et samlivsophør fylder meget for forældre 
rent følelsesmæssigt. Mange er af derfor

desværre ikke opmærksomme på, at deres 
indbyrdes forhold har betydning for barnet 

og hvordan det trives.

Det ene yderpunkt er, at I taler åbent om konflikterne,
når jeres barn hører på det, hvilket vil give barnet 
skyldfølelse, da det vil føle sig ansvarlig for jeres lykke, 

jeres vrede - og eventuelt for jeres brud. Anser barnet
den ene af jer som mere sårbar end den anden,

vil det føle sig ansvarlig for at gøre tingene bedre for den 
sårbare forælder. 

Det andet yderpunkt er, at I ikke taler sammen overhovedet - selvom I er vrede og kede af 
det. Jeres barn mærker, at der er noget galt, og  da det ikke ved, hvad der er galt,  vil det 
føle det sig ansvarligt. Barnet vil derfor indædt prøve på enten at gøre sig fortjent til jeres 
kærlighed eller at gøre opmærksom på smerten over bruddet.

Den optimale løsning for dit barn er at finde “den gyldne middelvej” mellem disse to 
yderpunkter, selv om den er svær at finde. Faktisk er det noget af det sværeste, som du 
vil komme ud for, men kan du holde øjet på bolden -  at have fokus på dit barns behov - er 
du kommet rigtig langt. 

Dit barns behov
Børn har behov for ro, stabilitet, en forudsigelig hverdag, faste rammer og forældre, 
som kan kommunikere og samarbejde. Det har kort sagt behov for, at I tilsidesætter 
jeres egne følelser og viser, at I har styr på tingene, så barnet ikke behøver at 
bekymre sig. 

Det er vigtigt at give dit barn lov til at sætte ord på sine behov og følelser, men du skal 
sikre dig, at du lytter til dit barns følelser - og ikke din fortolkning af dem. Børn skal ikke 
indblandes i voksenforhold. De elsker begge deres forældre og vil tage kritik af den anden 
forælder personligt. Følelsesmæssigt forstår dit barn ikke nuancerne.

Voksen-
forhold er dit 

barn fuldstændig 
uvedkom-
mende.

Børn fra 
opbrudte familier 
optræder oftere i 
statistikker over 
“udsatte” børn.
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Jeres indbyrdes 
forhold har betydning 
for jeres barns trivsel 

- i mange år fremover. Så 
accepter, at du kommer til 

at sluge en kamel 
eller ti.
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I er forældre sammen for livet
 

I en opbrudt familie er den barske virkelighed, at man deler sit barn med en person, som 
man måske ikke kan lide eller ikke er på talefod med, men forældreskab er en opgave for 
livet. Selv om I er gået fra hinanden, udgør I stadig en familie (omend en opbrudt familie) 
sammen med jeres barn, og I har et fælles projekt: at give jeres barn de bedste vilkår i 
livet. Livet bliver lettere at håndtere, hvis I accepterer det faktum.

Hvad siger loven
Loven siger, at I som forældre har ansvaret for at aftale de fremtidige rammer for jeres 
barn. Det virker simpelt nok i teorien, men i praksis svarer det til, at I bliver bedt om 
sammen at finde vej op til toppen af et bjerg gennem et terræn, I ikke kender. At forvente, 
at de fleste forældre kan komme op til toppen i lykkeligt fællesskab, er utopi. Virkeligheden 
er, at 92 % af alle forældre har konflikter, når de går fra hinanden. Da forældres evne til 
at samarbejde afgør, om deres barn kan trives med at være i en opbrudt familie, er det 
en virkelig ærgerlig statistik.

Retten til to forældre
Som forælder i en opbrudt familie gør man sig en masse tanker om barnets fremtid og 
ikke mindst rammerne for ens egen kontakt til barnet, men det er vigtigt at huske, at 
dit barns ønsker og behov ikke er de samme som dine egne. Børn elsker og har brug 
for begge deres forældre uanset hvordan forældrenes indbyrdes forhold er, og uanset 
hvad der ligger bag beslutningen om samlivsophøret. Det er vigtigt at adskille de ting. 
Voksenforhold vedkommer på ingen måde børn og bør dermed heller ikke få indflydelse 
på barnets fremtidige rammer. Det er derfor vigtigt at holde de to ting skarpt adskilt.

Det er vigtigt at vide, at du sætter dit barn i en skadelig 
loyalitetskonflikt, hvis du projekterer dine behov 
og følelser over på dit barn eller inddrager 
det i voksenforhold. Dit barn elsker 
begge sine forældre - tving det ikke til at 
vælge side.

Lovens vigtigste princip er, at et barn har 
ret til to forældre. Det betyder bl.a., at I som 
forældre skal tage ansvar for jeres barn ved at 
passe godt på det og ved at samarbejde omkring dets 
forhold. Det betyder også, at I begge skal være med 
til at sikre, at jeres barn har kontakt til begge sine 
forældre. Husk at holde det for øje - også når du 
ønsker dit barns anden forælder hen hvor peberet gror.

Dit barns 
kontakt til sin 

anden forælder 
handler ikke 

om dig.

I er 
stadigvæk forældre 
 selvom I har valgt 

ikke at danne 
par mere.
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Ikke alle dit barns 
problemer skyldes jeres 

samlivsophør. Dit barn ville 
også havde mødt 

udfordringer, hvis I var 
blevet sammen. 
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I bør indgå aftaler
Vi har allerede understreget vigtigheden af, at I kan samarbejde. En stor del heraf er 
at indgå aftaler om dit barns fremtidige rammer hurtigst muligt - inden jeres indbyrdes 
frustrationer over hinanden tager over. Uanset hvor gode venner I er lige nu, vil I blive 
uenige om rammerne for jeres barn på et eller andet tidspunkt. Aftaler bør derfor indgås,
mens de repræsenterer den bedste side af dig. Den side, der ikke er farvet af eventuelle 
frustrationer.

De aftaler, der bør indgås først, er de ydre rammer.
Dem, som bestemmer, hvilke rettigheder I hver især

skal have. Først og fremmest skal I finde ud af, 
hvilken type forældremyndighed I har. Det kan 

have betydning for, om jeres barn automatisk har 
folkeregisteradresse hos den ene af 

jer. Har I fælles forældremyndig-
hed, bliver næste skridt at 

beslutte,  hvem af jer, barnet 
skal bo mest hos. Selv hvis I 
aftaler, at barnet skal være 
lige  meget os jer begge to, 
skal en af jer anses for at-
være den primære forælder.

Det bliver den forælder, som  
barnet får sin folkeregisteradresse

(bopæl) hos. Efter at have bestemt barnets bopæl, 
skal I aftale, hvor meget kontakt den anden forælder

 skal have med barnet (samvær). 

Når I drøfter jeres barns fremtidige rammer, er det også vigtigt, at I ser det fulde billede. 
Det er ikke kun de ydre rammer, der har betydning. De mere lavpraktiske ting, som f.eks. 
traditioner og vaner kan også være vigtige. I bør således tale om muligheden for en 
ensartet sengetid og husregler. Tal også om, hvordan I vil sikre barnets kontakt til 
alle sine bedsteforældre mv. Jo mere tydelige og ensartede rammerne er i jeres to
hjem, desto bedre vil jeres barn trives med, at I ikke længere bor sammen.

Når du drøfter dit barns fremtidige rammer, bør du også overveje dine egne. Efter et 
samlivsophør bliver man let fanget i selvmedlidenhed og savn. Det efterlader et tomrum, 
når man skal til at aflevere sit barn til den anden forælder. Før var du sammen med dit 
barn hver dag, og nu går der pludseligt flere dage, hvor I ikke ser hinanden - dage, hvor 
I evt. ikke taler sammen. Det er et stort savn, men det er vigtigt, at du holder det rette 
fokus. Fokuser ikke på de negative ting, som f.eks. dit savn, men brug i stedet tiden på at 
lade batterierne op. Gå f.eks. ud med dine venner, gå ned i motionscenteret eller arbejd 
længe, så du kan gå tidligt, når du har dit barn. 

Hvis I er gode venner, 
så indgå  aftaler alligevel. 

 Betragt dem som et stykke 
   papir, som I kan hive op af 
    skuffen, hvis I skulle blive 

    uenige. Statistisk set får I         
     brug for det en dag.

         Forstå reglerne,      
           før I indgår aftaler.    
       Det er vigtigt, at jeres 
aftaler fremtidssikres, og 

at I undgår juridiske 
faldgruber.r

H3Bs RÅD
Samværets ram-

mer bør aftales så præ-
cist som muligt. Jo mere 

præcis en samværsaftale er, 
desto mindre har I at skændes 

om, og jo mindre I har at 
skændes om, desto bedre 

for jeres barn.
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Betydning af forældremyndighed,
bopæl & samvær
Forældremyndighed danner de ydre rammer af de lag af rettigheder, man kan have som 
forælder. Når forældremyndigheden er klarlagt, skal bopælsretten og samværsretten 
fordeles:

Forældremyndighed vedrører de store ting i et barns liv. At have forældremyndigheden 
over et barn betyder, at du skal passe på barnet. Det betyder også, at du kan bestemme 
over dit barns forhold, som f.eks. skolevalg, navneændring og religiøse forhold - og det  
giver dig ret til at få alle oplysninger om barnet (ellers må du kun få meget overordnede 
oplysninger).  Når du har (del i) forældremyndigheden, så er du “forældremyndighedsin-
dehaver”.

Når I går fra hinanden, så har I typisk fælles forældremyn-
dighed eller også har mor forældremyndigheden alene. 
Det er vigtigt at vide, at jeres rettigheder er forskellige 
afhængig af, om det det ene eller det andet er 
tilfældet. Har I fælles forældremyndighed får 
barnets bopæl også betydning for, hvordan jeres 
rettigheder til barnet er (i den situation
I skal derfor også aftale, hvem 
barnet skal bo hos, dvs. hvem,
der skal være bopælsforælder). 
Der er 3 mulige scenarier når 
I går fra hinanden:

1. I har fælles forældremyndighed 
og er uenige om, hvem der skal 
være bopælsforælder:
I har den samme ret til barnet efter samlivsophøret eller
skilsmissen indtil rammerne er for jeres barn er aftalt eller fast-
slået ved dom. Det betyder, at I begge kan gå ned og hente jeres barn

   
    

  Forældre-
myndighed

BopælsretSamværsret
inkl. betaling af børnebidrag
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Undersøg hvilken type 
forældremyndighed I har

- det kan være noget 
   andet end I tror

Fælles 
forældremyndighed 

     betyder, at I skal 
         være enige om 
          de store ting i

          jeres barns liv.

At have 
forældremyndigheden 

alene betyder ikke, at du kan 
bestemme, hvor meget 

samvær din eks
skal have.
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i institution/skole mv., når det passer jer. Hvis I er uenige om bopælsretten, kan det 
derfor hurtigt gå hen at blive en kamp om, hvem der kommer først, når barnet skal 
hentes – og det skader jeres barn, som mister en gennemskuelig hverdag.

Statsforvaltningen kan hjælpe jer til at opnå enighed om, hvem der skal være bopæls-
forælder. Kan I ikke blive enige med deres hjælp, træffer domstolene beslutningen om, 
hvem af jer der skal være det. Indtil den beslutning foreligger har I den samme ret til tid 
sammen med barnet, med mindre en af jer midlertidigt accepterer at være samværs-
berettiget (i hvillket tilfælde denne forælder kan søge Statsforvaltningen om at fastsætte 
midlertidigt samvær). Man skal dog være opmærksom på at en sådan accept oftest 
skader ens sag om bopælsstatus hos domstolene. Når domstolene har slået bopæls-
retten fast, er den anden forælder automatisk samværsberettiget. Den samværsber-
ettigede kan nu anmode Statsforvaltningen om at træffe en afgørelse om samvær. Indtil 
der aftales samvær eller Statsforvaltningen har truffet en afgørelse herom, er der typisk 
ikke samvær. 

2. I har fælles forældremyndighed og er enige om, hvem der skal være bopælsforælder: 
Når I har besluttet, hvem der skal være bopælsforælder, er den anden forælder 
automatisk samværsberettiget. I skal nu blive enige om samværet. Ved uenighed kan 
den samværsberettigede sende en ansøgning til Statsforvaltningen (det er ikke muligt 
for bopælsforælderen at søge samvær på den samværsberettigedes vegne). Indtil 
Statsforvaltningen har truffet en afgørelse, er der typisk ikke samvær. 

3. En af jer har forældremyndigheden alene:
Har du forældremyndigheden alene, er du automatisk bopælsforælder. Det betyder, at 
den anden forælder er samværsberettiget. Ved uenighed om samvær, er der typisk ikke 
samvær før Statsforvaltningen træffer en afgørelse. Den samværsberettigede skal selv 
sende en ansøgning til Statsforvaltningen.

Bopælsretten
Hvor forældremyndighed vedrører de store ting i et barns liv, så vedrører bopæls-
retten dit barns dagligdag. At have bopælsretten betyder, at du bestemmer over dit barns 
daglige liv, som f.eks. at I skal flytte (indenfor Danmarks grænser), hvilken daginstitution 
dit barn skal gå i, hvilke fritidsaktiviteter barnet skal gå til (udenfor perioderne, hvor det er 
hos den anden forælder), og om dit barn skal gå til psykolog (dog kun offentlige tilbud). Det 
er “bopælsforælderen”, der har bopælsretten. Kun én af jer kan være bopælsforælder. 
Ved fælles forældremyndighed, er bopælsforælderen den  forælder, som barnet har 
folkeregisteradresse hos (primær bopæl). Har du forældremyndigheden alene, er du dog 
automatisk bopælsforælder (dvs. barnet har folkeregisteradresse hos dig). 

Samværsretten
Samvær er de tidspunkter, hvor den samværsberettigede har barnet. Den samværs-
berettigede må ikke se barnet uden for samværsperioderne, med mindre der er indgået 
en aftale med bopælsforælderen. Man kan få samvær enten ved at indgå en aftale med den 
anden forælder (”samværsaftale”) eller ved, at Statsforvaltningen beslutter det (”samværs-
resolution”). Når Statsforvaltningen beslutter omfanget af samvær, er det primært den 
samværsberettigedes forhold, de vurderer.



 Statsforvaltningen - hvad du bør vide

Efter et samlivsophør ser verden meget anderledes ud, end du typisk forestiller dig. Før 
kunne I som forældre træffe de overordnede beslutninger om barnet selv. Nu tages 
beslutningskompetencen ud af hænderne på jer, hvis I ikke kan blive enige, og placeres i 
stedet hos myndighederne. 

Det kan være hårdt at acceptere, at en myndighed kan bestemme, om du må have dit 
barn boende eller hvor meget du må se det, hvis det ikke bor hos dig. Det er desværre 
den virkelighed, du må se i øjnene, hvis I ikke kan blive enige om rammerne for jeres barn. 

Hvad er Statsforvaltningen?
Statsforvaltningen er den offentlige myndighed, som træffer beslutningerne om  dit barn, 
hvis I ikke kan blive enige. Det uanset om det er at beslutte de særlige rammer for netop 
dit barn eller at sende sagen i retten ved uenighed om forældremyndighed eller barnets 
bopæl. Det er altså dem, som du skal kontakte, hvis I ikke kan blive enige om forældre-
myndighed, barnets bopæl, samvær og/eller børnebidrag. I kan ikke selv starte en sag 
i retten, når det gælder jeres barns forhold, men I skal starte med at søge hjælp hos 
Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen træffer beslutningerne, men de kan ikke selv håndhæve dem. Hvis en  
forælder ikke overholder Statsforvaltningens afgørelse, dvs.

ikke udleverer barnet til samvær eller tilbageleverer
barnet efter endt samvær, må den anden forælder  

bede fogedretten om hjælp. 

Statsforvaltningen kan som udgangspunkt kun
bede om, at et samvær respekteres.

I de tilfælde, hvor en forælder bliver
 ved med ikke at ville overholde

Statsforvaltningens afgørelse  
eller jeres skriftlige aftale om 
samvær, opfattes denne 
forælders handlinger dog som 

“chikane”. Chikane kan få 
konsekvenser for forælderens 

fremtidige kontakt til barnet, men 
der skal desværre rigtig meget til før 

det sker. En afgørelse om begrænsning af samvær som  
følge af chikane bliver truffet af Statsforvaltningen.

Fogedretten kan 
bl.a. give en forælder 

tvangsbøder, hvis 
barnet ikke udleveres 

til samvær eller leveres 
tilbage efter endt 

samvær.
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Husk at dit barn ikke 
ønsker, at en af jer skal 

vinde, hvis jeres sag ender i 
    Statsforvaltningen - barnet     

ønsker alene, at I skal 
samarbejde, så det 

kan få ro.

Hvis dit 
barn ikke bliver 

udleveret til samvær 
eller tilbageleveret 

efter samvær, skal du 
altid kontakte
fogedretten.. 
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Sådan tackler du Statsforvaltningen
Har du en sag i Statsforvaltningen, er det vigtigt, at du kun giver dem væsentlige 
oplysninger. Ofte giver forældre en masse oplysninger, som er vigtige for deres 
følelsesmæssige situation - men som er uden betydning for Statsforvaltningens sag. 
I værste fald kan unødvendige oplysninger give et negativt billede af din person. Sørg 
derfor for at holde dine følelser for barnets anden forælder ude af din kommunikation 
med Statsforvaltningen og hold i stedet fokus på jeres barn og dets behov.

Husk altid, at din kommunikation tegner et billede af dig i sagsbehandlerens hoved. Det er 
vigtigt, at det er et positivt billede, du får tegnet, da det får stor betydning for hvordan din 
sag ender. Det er ofte en stor udfordring at være objektiv og få formuleret sig rigtigt, når 
det handler om kontakten til ens barn. Søg derfor hjælp til at anskue situationen udefra 
og formulere dig kort, præcist og så neutralt som muligt.

Sådan arbejder Statsforvaltningen
Statsforvaltningen ser anderledes på tingene, end du
typisk vil gøre. De tager f.eks. udgangspunkt
i en ældre familiestruktur, end jeres eventuelt er. 
De deler ikke sol og vind lige, selv om I måtte have 
været fælles om alle opgaver vedrørende barnet,
da I boede sammen. Undervurder derfor ikke
betydningen af en sag hos Statsforvaltningen.
Deres afgørelser kommer til at bestemme rammerne
for dit barn - i meget lang tid. 

Statsforvaltningen er selv bundet af rammer, når de ser 
på din sag. Nogle eksempler er:

Statsforvaltningen skal undersøge - og tage stilling til - 
din sags særlige omstændigheder. Det skal de gøre
indenfor nogle rammer, som kaldes administrativ praksis. 
Administrativ praksis er de rammer, som Statsforvaltningens 
”chef” (Ankestyrelsens Familieretsafdeling) har bestemt. Alle
Statsforvaltningens afgørelser skal i den forbindelse være til barnets bedste.

Statsforvaltningen må ikke foretage sig intet uden en ansøgning. De må ikke give dig mere 
end du har bedt om, og de skal give dig mulighed for at komme med dine bemærkninger 
til oplysninger, som er vigtige for sagen, (“partshøre” dig) inden de træffer en afgørelse.

Når det er slået fast, hvem der er bopælsforælder, ser Statsforvaltningen reelt set kun 
på den samværsberettigedes forhold, når de tager stilling til samvær. Ved bekymrende
forhold hos bopælsforælderen, er det kommunen, der har kompetencen til at sætte 
ind - ikke Statsforvalningen. Det er derfor mange samværsforældre går fra møder i 
Statsforvaltningen med fornemmelsen af, at deres bekymringer omkring den anden 
forælders adfærd slet ikke er blevet hørt. 

H3Bs RÅD

Når du skriver til 
Statsforvaltningen, er det 

vigtigt, at du formulerer dig 
rigtigt - det vil du sjældent kunne 

gøre under en konflikt uden 
at få hjælp. 

Dine breve til 
Statsforvaltningen 

tegner et billede af dig. 
Det er vigtigt, at du 

får tegnet det
       rigtige billede. 

rigtigt 
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Dit barn høres i Statsforvaltningen
I sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær skal barnets perspektiv og 
eventuelle synspunkter inddrages. Det gøres typisk ved afholdelse af en børnesamtale. 
Børnesamtalen er dit barns mulighed for at blive hørt. Det  er også dit barns mulighed 
for at få et frirum, hvor det kan tale om nogle ting uden at I får det at vide. Hvis dit barn 
har behov for det, kan det også få nogle redskaber til at håndtere ting, som det synes, er 
svære. 

Inden Statsforvaltningen afholder en børnesamtale vil man først afklare, om I som 
forældre kan opnå enighed selv (det sker typisk gennem afholdelse af et møde med 
jer). Kan I som forældre blive enige bliver jeres barn ikke indkaldt. Kan I ikke blive enige,
vil Statsforvaltningen tage stilling til, om jeres barns perspektiv og eventuelle  synspunkter
skal belyses via en børnesamtale. Børnesamtalen kan således undlades, hvis Stats-
forvaltningen synes det er uhensigtsmæssigt eller unødvendigt at afholde samtalen. Det 
kan f.eks. være hvis dit barn lige har været til børnesamtale, eller barnet ikke er særlig 
gammelt. Barnet skal nemlig være modent nok til at forstå de forhold, sagen omhandler.

Tommelfingerreglen  er, at dit barn skal være fyldt 7 år for 
blive indkaldt til en børnesamtale. Børn under 7 år høres 

typisk kun, hvis de har ældre søskende, som også skal 
høres. 

Efter børnesamtalen vil begge forældre få  
udleveret et referat, som I kan komme med

jeres bemærkninger til. I vil ikke få alt  
at vide. Barnet bestemmer, hvor

meget I skal vide af samtalens 
indhold. Som minimum vil  

I dog få oplyst  samtalens
hovedtræk. Det vil fremgå
af notatet, hvis   væsentlige

passager er udeladt.

Ved børnesamtaler er vigtigt, at 
man er opmærksom på fænomenet

forældrefremmedgørelse. Det er et fænomen,  der er en
del af næsten alle opbrudte familiers virkelighed - i større

eller mindre grad. Man taler om forældrefremmedgørelse 
i tilfælde, hvor den ene forælder pådutter barnet sit negative syn på den anden forælder. 
Forældrefremmedgørelse kan finde sted på mange måder. Den ligger under overfladen 
på selv den mest fornuftige og velmenende forælder, men det bliver problematisk - og 
særligt skadelig for barnet - i de tilfælde, hvor den sker bevidst. 

Dit barn kan komme så meget i klemme i jeres konflikt, at det lukker ned for sine egne 
behov og overtager den ene forælders negative syn på den anden forælder. Det vil barnet 
gøre i et forsøg på at overleve, men det er en meget skadelig overlevelsesstrategi. Søg 
derfor hjælp, hvis du er i tvivl om dine børn bliver udsat for forældrefremmedgørelse.

Du bør få hjælp 
til at læse notatet 

fra dit barns børne-
samtale - set fra en 

børnesagkyndigs 
perspektiv.

H3Bs RÅD

Dit barn kan få en bisidder 
hos Børns Vilkårs bisidder-

korps. De kan hjælpe dit barn 
gennem børnesamtalen og give 
det en forståelse af, hvad der 

sker i sagen.

Når en 
forælder udøver bevidst 

forældrefremmed-
gørelse, er den 

pågældende typisk 
udfordret i sin 
forældreevne.
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Forældres oplevelse i Statsforvaltningen
Statsforvaltningen kæmper med at få sine gode
hensigter, mål og økonomiske rammer til at gå op i en
højere enhed. Det er derfor også mange forældres 
oplevelse, at et forløb i Statsforvaltnin-
gen gør konflikten mellem dem 
endnu værre. For det første 
er der lange ventetider. Der 
går typisk 4-5 uger fra du 
sender din ansøgning til 
du bliver indkaldt til et evt.
møde. For det andet har de 
lange sagsbehandlingstider.
Statsforvaltningen anslår selv en
gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 
ca. 13 uger, men skal der træffes en afgørelse i din
sag, er det reelle tal knap 6 måneder. Den tid suppleres
herefter af en evt. klageinstansbehandling hos Ankesty-
relsens Familieretsafdeling på 6-9 måneder.

Du kan klage over Statsforvaltningens afgørelser
Du kan klage over Statsforvaltningens afgørelser til Ankestyrelsens Familieretsafdeling. 
I praksis sker det ved, at du sender klagen til Statsforvaltningen. De vurderer nu sagen 
igen og tager stilling til, om der er grund til at genbehandle sagen, eller om de vil fastholde 
afgørelsen. Hvis Statsforvaltningen finder grund til at genbehandle sagen, starter sagen 
hos dem igen. Hvis Statsforvaltningen fastholder afgørelsen, sender de sagen videre til 
Ankestyrelsens Familieretsafdeling, som behandler klagen.

Hvis sagen sendes til Ankestyrelsens Familieretsafdeling, behandler de sagen på 
skriftligt grundlag. Du kommer altså ikke ind til et møde. Ankestyrelsens Familieretsafde-
ling læser alle sagens dokumenter igennem. Du vil ofte blive bedt om at komme med dine 
skriftlige bemærkninger til klagen. Når de synes, at de har nok oplysninger, kan de gøre 
en af 3 ting:

1. “Stadfæste” afgørelsen, dvs. fastholde Statsforvaltningens 
afgørelse. Det sker hvis Ankestyrelsens Familieretsafdeling 

er enig i afgørelsen.

2. “Omgøre” afgørelsen, dvs. ændre Statsforvaltnin-
gens afgørelse. Det sker typsik, hvis Ankestyrelsens 
Familieretsafdeling er uenig i afgørelsen.                                          

3. “Hjemvise” sagen, dvs. tvinge Statsforvaltningen til at 
behandle sagen igen. Det sker typisk hvis Ankestyrelsens 

Familieretsafdeling ikke mener, at Statsforvaltningen har 
undersøgt sagens forhold grundigt nok.

Ca. 40 % af 
forældrene klager over 

en alt for lang 
sagsbehandlingstid.

 
Ca. 33% 

af forældre 
med en sag i 

Statsforvaltningen 
   føler sig utrygge 
ved sagsbehandlingen, 

    der opleves som 
      uprofessionel.

H3Bs RÅD

Slug hellere en “kamel” 
eller ti, hvis det betyder, 
at I kan indgå en aftale. 
Hellere det end at få en 
sag i Statsforvaltningen

- hvor du alligevel kommer til 
at sluge en million 

kameler.

H3Bs RÅD

Statsforvaltningen 
er langt fra ufejlbarlig. Du 
bør derfor altid klage, hvis 

du er uenig i deres 
afgørelse.
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Dit barns reaktioner på samvær
Selvom man er gået fra hinanden, fortsætter man ofte med at have “konfliktbrillerne” på 
uden selv at være klar over det. Mange forældre tillægger derfor deres barns signaler 
en helt anden værdi, end de ville have gjort under samlivet med den anden forælder. Før 
var I en fælles enhed, som skærmede barnet mod forhold udefra. Nu føler mange, at de 
alene er ansvarlige for at skærme deres barn - også mod den anden forælder. Sådan bør 
det ikke være. Husk på, at I begge stadig elsker og vil jeres barn det bedste. Det har ikke 
ændret sig. Hvor I før roede i samme retning, så vil I dog nu ofte have forskellige opfat-
telser af, hvad “det bedste” er. Får du brug for Statsforvaltningen, så husk, at det ikke er 
en magtkamp. Det handler om dit barns behov - og ikke din subjektive fortolkning af den.

Lær at læse dit barns reaktioner
Børn vil ofte have en eller anden form for reaktion på
samvær. Det er meget naturligt. Reaktionerne 
kan være alt lige fra at være urolig og ked af 
det til søvnbesvær og træthed, og vil være 
forskellige fra barn til barn, afhængigt af 
barnets personlighed og alder. At barnet 
har en reaktion behøver ikke at betyde, 
at barnet ikke trives med samvær eller at 
noget galt hos den anden forælder.

Mange af dit barns reaktioner
skyldes grundlæggende, at det
er optaget af savn. Når et barn 
er sammen med den ene 
forælder, savner det den
anden - og omvendt. Det er 
ganske naturligt. Det er nogle
følelser, som I som forældre skal
 kunne rumme og møde jeres barn i.

Jeres konflikter vil fylde meget hos barnet. 
Børn er utrolig opmærksomme, og uanset 
hvor godt I tror, I skjuler jeres uenighed, så
fornemmer barnet, at noget er galt. Det 
kommer der ofte en reaktion på.

Det er vigtigt at vide, at jeres barn kan 
reagere på jeres opbrud ved til tider at vise, at
det foretrække mor og til andre tider at vise, at 
det foretrækker far. Det gør barnet helt naturligt og
mest for at vise, at det er knyttet til begge forældre og at 
adskillelsen er svær.

Børns 
oplysninger og 

reaktioner tillægges 
ofte en forkert 

betydning, fordi dets 
forældre er  mis-

 troiske overfor   
   hinanden.

H3Bs RÅD

Du bør altid arbejde hen 
mod at sikre dit barns kontakt med 
den anden forælder. Ethvert stop 

i samværet skaber en oplevelse af svigt 
for barnet. Det skaber mistillid - også i 

barnets relationer til andre 
mennesker. 

Et barn er 
et produkt af begge 
sine forældre. Det vil     

       derfor altid tage kritik 
      af den anden forælder 

personligt.

H3Bs RÅD

Hvis du mener, at dit 
barns reaktion på samvær er 

bekymrende, så søg hjælp hos en 
børnesagkyndig psykolog

- at du er forælder betyder ikke, 
at du automatisk er i stand til at lave 

en faglig vurdering af dit barns 
reelle behov og reaktioner.
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Jeres barn kan også reagere på skift mellem jer. Du og din tidligere partner vil efter 
samlivsophøret typisk indrette jer som selvstændige mennesker. Jeres barn har derfor 
pludselig to verdener, som det skal passe ind i. Det kan være svært for barnet, hvis 
reglerne ikke er tydelige og situationsbestemte. Sikrer I jer, at de er det, kan jeres barn 
godt lære og udvikle sig, selvom I har forskellige regler. Husk, at der jo ofte også er 
forskellige regler mellem institution og hjem, og det kan barnet jo godt håndtere. 

Et barn kan altså have mange naturlige reaktioner på et samvær. Desværre tror mange
forældre, at en reaktion automatisk er et udtryk for, at samværet er problematisk. Det 
kan det være, men det er det oftest ikke. Søg derfor hjælp til at afkode dit barns signaler, 
hvis du er i tvivl. Det værste, du kan gøre, er selv at begynde at fortolke dem.

Bak op om dit barns kontakt til den anden forælder
Husk, at dit barns kontakt til den anden forælder ikke handler om dig eller dit forhold til 
vedkommende. Det kan være rigtig svært, når bølgerne går højt, men dine følelser er ikke 
dit barns og bør derfor ikke spille en rolle. Bak op om dit barns kontakt og oplevelser hos 
den anden forælder. Lyt og vær indlevende. Husk, at du også bærer ansvaret for, om dit 
barn går tryg ind til og fra samvær.

Det er vigtigt at lytte til og respektere dit barns 
behov og ønsker. Det  må man aldrig underken-

de værdien af. Det er barnets liv, det drejer 
sig om. Selvfølgelig skal det have medbestem
melse. Reel medbestemmelse forudsætter 
dog, at du reelt læser barnets signaler - og 
ikke en fortolkning af barnets signaler, som 

er farvet af din egen verdensopfattelse.

Hold for øje, at du oftest ser ting i lyset af din 
egen situation og følelser. Du kommer derfor let 

til at læse dine egne negative følelser om den anden 
forælder ind i tolkningen af dit barns signaler, og det

er ikke godt for dit barn. Det kan medvirke til at sætte 
dit barn i en følelsesmæssig klemme. Så husk: Når dit 

barn f.eks. siger “Far/mor er dum, jeg vil ikke over til 
ham/hende mere, så betyder det oftest bare “Jeg er sur 

på far/mor lige nu” Det betyder  ikke ”Jeg vil aldrig mere være 
sammen med far/mor”.

Spørgsmålet er, hvordan du undgår at læse din egen verdensopfattelse ind i dit barns 
reaktioner og udtalelser. Du kommer langt, hvis du bakker op om barnets kontakt til den 
anden forælder - og ikke mindst den anden forælders forældreevne. Det sidste kan være 
vanskeligt, fordi I typisk ikke længere ser ens på alle aspekter af jeres barns opdragelse. 
Så hold fokus på, at den anden forælder også elsker jeres barn og vil barnet det bedste. 
Og accepter, at man godt kan være en god forælder til dit barn, selv om man gør tingene 
anderledes end dig.

H3Bs RÅD

Tving ikke dit barn til at 
vælge side. Det vil lukke ned for 

sine egne behov i et forsøg på at 
overleve, og det er skadeligt.

Bak altid op
 om den anden forælders 

forældreevner. Dit 
udgangspunkt bør altid være, 

at den anden forælder har 
ageret på en korrekt måde 

og af en årsag.
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Du er allerede godt på vej
Der findes mange former for tilbud til forældre, der går 
fra hinanden, men ikke to familier eller situationer er 
ens. Det er derfor vigtigt, at du finder det tilbud, som 
passer lige netop de udfordringer, som du har. 

Nedenfor er angivet en række forskellige typer af
hjælp, man kan få – med en kort beskrivelse af, hvad 
hjælpen indebærer – så du ved, hvad du skal søge 
efter.

Juridisk rådgivning
Juridisk rådgivning kan have forskelligt indhold, alt efter hvad
du/I har brug for.  De fleste har et behov for hjælp med de mange juridiske regler og 
udfordringer, som knytter sig til et samlivsophør og deres barns rammer. Andre har 
behov for rådgivning omkring de praktiske rammer og mulige strategier, som en sag kan 
have. Andre igen har behov for praktisk juridisk hjælp som f.eks. at en fagperson læser 
og forholder sig til afgørelser, domme og andre dokumenter eller gennemser dit udkast 
til et brev til myndighederne. Det kan også være, at en fagperson skriver dine breve til 
myndighederne for dig.  

Børnesagkyndig rådgivning
Psykologisk hjælp har forskelligt indhold, alt efter hvad man har brug for. Mange har brug 
for hjælp til at få et samarbejde eller en kommunikation i gang, mens andre har brug for 
at tale om, hvad der er bedst for barnet, eller få et professionelt perspektiv på barnets 
reaktioner på samvær og/eller den nye familiesituation. Nogle har behov for at få et 
indblik i de mulige psykologiske aspekter og handlingsmønstre, som kan spille en rolle 
i en konkret situation eller at få en forståelse for en konflikt set fra børnehøjde. Andre 
igen har behov for redskaber til at håndtere en følelsesmæssig situation eller en praktisk 
udfordring. Der er også dem, der har behov for for praktisk psykologisk hjælp som f.eks. 
at en fagperson læser og forholder sig til referater fra børnesamtaler, børnesagkyndige 
rapporter og andre børnesagkyndige dokumenter. 

Mediation
Mediation kaldes også konfliktmægling eller mægling. Målet med en mediation er, at I 
i fællesskab skal nå frem til en løsning på konflikten, som baseres på jeres individuelle 
interesser - og som derfor tilgodeser begge jeres behov. Denne type hjælp forudsætter 
dog, at I begge tager aktiv del i løsningen af konflikten.

Kursus i forældreansvar
Målet med dette kursus er at give jer nogle konkrete redskaber til at forbedre jeres 
indbyrdes kommunikation og samarbejde til gavn for jeres barn. 

H3Bs RÅD

Husk, at det aldrig er et 
nederlag at søge hjælp. 

Det er tegn på styrke, at man 
kan erkende, at man ikke altid

kan klare og/eller rumme 
alting selv. 
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Børnesamtaler
Målet med børnesamtaler er både at give barnet et fortroligt “rum”, hvor det kan tale frit 
og få forståelse for sin situation. Samtidig får barnet også nogle redskaber til at håndtere 
sin situation og følelserne forbundet hermed. 

Partsrepræsentation
Partsrepræsentation er den hjælp, som en advokat yder. En partsrepræsentant 
overtager som udgangspunkt din sag fuldt ud, dvs. taler på dine vegne på møder 
samt skriver og modtager breve på dine vegne. Nogle steder (som f.eks. Hvert 3. 
barn) kan man vælge at medtage en partrepræsentant på et møde hos en myn-
dighed uden at det indebærer, at man mister ejerskabet over sin sag. Det fordi
partsrepræsentationen begrænses til det konkrete møde. 

Bisidder
En bisidder er et ekstra sæt ører under et møde hos f.eks. en myndighed. En bisidder 
kan f.eks. være en ven eller et familiemedlem mv., hvis tilstedeværelse gør dig mere 
tryg. Der findes også professionelle bisiddere. De har meget videre rammer end blot at 
være et par ekstra ører. En professionel bisidder støtter dig under et møde hos f.eks. 
Statsforvaltningen og kan give løbende vejledning. Bisidderen koder rummet og 
deltagerne samt sikrer, at du bevarer overblikket og holder det rette fokus under mødet. 
Du taler selv på mødet suppleret af bisidderen, og har i bisidderen en person, som du 
kan få hjælp hos, hvis det skulle blive nødvendigt. Du kan med fordel have en samtale med 
bisidderen inden mødet for at tale strategi og rammer for rollen. 

Typer af udbydere
Når du har valgt den type hjælp, som passer til netop dit behov, skal du vælge en udbyder. 
Der er mange forskellige udbydere, men det er vigtigt, at du finder en, som passer til 
netop dig og dine behov. 

At hjælpe nogen, der står overfor et samlivsophør eller en samværskonflikt, er en 
tillidssag.  I Hvert 3. barn vil vi meget gerne have æren af at bidrage til, at du og dit barn 
kommer så godt igennem denne tid som muligt. Det vigtigste er dog ikke om du vælger 
os, men derimod at du søger hjælp - og at du finder den blandt den udbyder, der rammer 
dine behov bedst muligt. Det er dit barn, det drejer sig om. 

Hos Hvert 3. barn tilrettelægger vi vores hjælp efter dine behov. Du bestemmer selv, 
hvad vi skal og ikke skal gøre i din sag. Vi laver gerne alt arbejdet, men vi overtager ikke 
din sag. Det gør vi ikke, fordi det i vores verden er vigtigt, at du altid bevarer ejerskab over 
din egen sag. Vi hjælper dig således gerne med at skrive breve eller e-mails, rådgiver 
dig i sagen, hjælper dig op til og under møder mv., men det er din sag. Ønsker du fuld 
partsrepræsentation bør du derfor henvende dig til en familieretsadvokat. De overtager 
sagen, dvs. de taler på dine vegne og kan indgå aftaler på dine vegne ligesom de f.eks. 
modtager alle breve i sagen på dine vegne. Advokater udbyder som de eneste fuld parts-
repræsentation, mens mange andre udbydere kun udbyder delaspekter.

Tænk over hvad dit behov reelt er. Vi er alle forskellige og der findes altid en udbyder, som 
dækker netop dine behov.
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Vi ønsker dig god vind
Vi håber, at denne e-bog har været med til at lette din hverdag, og at vi har givet dig et ind-
blik i og en forståelse for den verden og de spilleregler, som du står over for eller kommer 
til at stå over for. Vores mål har været, at du føler dig hjulpet. Det håber vi at have opnået. 

Vi ønsker dig og din familie alt det bedste.

Fra alle os i Hvert 3. barn 

     


