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Vi er et team af professionelle, som har specialiseret os i 
sager om børn. Vi hjælper således forældre med deres 
børns sager hos Statsforvaltningen, Ankestyrelsen og kom-
munen.

Juridisk rådgivning
Vores juridiske rådgivere er jurister, der alle har arbejdet i 
Statsforvaltningen, Ankestyrelsen eller kommunen. De 
kender  derfor skilsmisse- og børneområdet bedre end
end nogen anden aktør. De kan hjælpe dig med at forstå  
reglerne og tankegangen bag de beslutninger, som
myndighederne træffer. De kan rådgive dig om sagens
håndtering og hjælpe dig med at lægge en strategi.
De kan bistå dig ved møder og skrive breve til myndig-
hederne for dig mv. De kan også klæde dig på til at
forstå den nye  juridiske virkelighed, som overgangen fra 
kernefamilie til opbrudt familie indebærer, herunder i
forhold til den nye rolle, som man som forælder tildeles 
af myndighederne, efter at parforholdet er gået i stykker.

Psykologisk rådgivning
Vores psykologer har indgående erfaring med børnesager og 
afkodning af børn. De kan derfor hjælpe dig med at sikre fokus 
på dit barns behov. De kan også hjælpe dig med at forstå og 
om nødvendigt udfordre de børnefaglige konklusioner,
som drages om dit barn. De kan hjælpe dig med at
skærme dit barn, så det  ikke kommer i klemme i voksen-
konflikter. Du kan således få praktiske redskaber til at
imødegå negativ prægning af dit barn eller få hjælp
til at italesætte svære emner. De kan også give dig 
redskaber til at styrke forældrekommunikationen og 
-samarbejdet, ligesom de kan give dig redskaber til 
at se bag om den anden forælders handlinger mv.
 

Skræddersyet hjælp
Vi skræddersyr vores hjælp til dine konkrete behov. I den 
forbindelse har vi fokus på netop din situation samt dine og 
dit barns behov i processen. 

Hvem er vi? Fraflytte fælles hjem Flytte fra eget hjem

Når I går fra hinanden kan man typisk ikke bare flytte barnets 
folkeregisteradresse efter forgodtbefindende, hvis der er 
fælles forældremyndighed. Det kræver at den anden forælder 
accepterer det. Udgangspunktet er derfor, at barnet beholder 
sin folkeregisteradresse i jeres (tidligere) fælles hjem. Den af 
jer, der flytter, kan godt blive den primære forælder (”bopæls-
forælder”), men det er mere vanskeligt. Tænk dig derfor godt 
om og søg hjælp, inden du flytter ud.
 
Hvis I er uenige om, hvem af jer, der skal være bopælsforælder, 
afgør retten, hvor barnet skal bo. Det efter at Statsforvaltnin-
gen først (forgæves) har forsøgt at få jer til at opnå enighed. 
En sag om bopæl skal nemlig starte i Statsforvaltningen. Indtil 
rettens afgørelse foreligger, kan man bede Statsforvaltningen 
om at træffe en midlertidig afgørelse, dvs en afgørelse, som 
skal gælde indtil retten har afsagt dom i sagen eller I indgår 
en aftale.

Nu går der jo noget tid fra I går fra hinanden indtil spørgsmålet 
om bopæls er afklaret. Det er derfor afgørende, hvordan du 
agerer, hvis I lige er gået fra hinanden og du ønsker du at være 
bopælsforælder. Bordet fanger nemlig typisk, hvis du på nogen 
måde – direkte eller indirekte – anses for at have accepteret 
at være samværsforælder. Står du i den situation, bør du der-
for straks søge juridisk hjælp. Vi anbefaler som udgangspunkt, 
at man bliver i huset og aftaler en ligelig fordeling af børnene, 
mens sagen verserer: Enten ved at I aftaler, at børnene bliver 
i huset og I som forældre skiftes til at flytte ud, eller ved at 
I begge bliver i huset og at man så “holder ud” indtil Stats-
forvaltningen har truffet en midlertidig afgørelse eller retten 
har afsagt en endelig dom. Det er ikke nogen let løsning, men 
børnenes behov for tryghed, stabilitet og gennemskuelighed 
er det primære. De har hænderne fulde nok med at overleve 
samlivsophøret. De har ikke godt af også at skulle være cen-
trum i et bevidst følelsesmæssigt tovtrækkeri eller at blive 
holdt væk fra den ene forælder indtil sagen er afsluttet.

fter samlivsophøret - når rollerne ”bopælsforælder”, dvs. den 
forælder, hvor barnet bor mest (ved deleordninger: har folk-
eregisteradresse hos), og samværsforælder” (den anden 
forælder) er besat – har man som forælder ret til at flytte, 
hvorhen man vil, så længe det er indenfor Danmarks græns-
er. Man skal dog være opmærksom på, at man ved flytning 
med barnet - det gælder særligt, hvis man flytter man langt 
væk - risikerer, at flytningen danner grundlag for, at den an-
den forælder bliver bopælsforælder. Hvor stor risikoen er, 
afhænger af den konkrete sags individuelle omstændigheder.
 
Flytning til udlandet kræver enten den anden forælders sam-
tykke eller at man har forældremyndigheden alene.

Når en forælder i en opbrudt familie skal flytte, eksisterer der 
i dag en varslingspligt. Pligten, der gælder uanset om man bor 
sammen med barnet eller ej, indebærer at man senest 6 uger 
før flytningen skal orientere den anden forælder om flytningen. 
Målet med varslingspligten er, at give den anden forælder mu-
lighed for at overveje, om der skal søges bopælsstatus eller 
forældremyndighed på grund af flytningen. Der er ikke noget 
krav om, hvordan man skal orientere den anden forælder, 
men det er altid en god ide at sikre sig dokumentation for, at 
man har gjort det. For selv om der ikke findes noget ”flytte-
politi”, så kan en manglende orientering komme dig til skade 
i en sag hos myndighederne. En manglende orientering har 
således flere gange resulteret i, at myndighederne midlertidig 
giver den anden forælder bopælsretten, så barnet kan blive 
i sine tidligere vante omgivelser. Det også selv om der har 
været et forholdsvis begrænset samvær.

      AT FLYTTE 
      MED BØRN

Børns behov ved flytning

Børn knytter sig til det sted, de bor – også i langt højere grad 
end man skulle tro. Samtidig er børn tilbøjelige til at fokusere 
på usikkerheden ved flytningen og alle de tab, flytningen inde-
bærer (som f.eks. tab af venner, kendte og trygge rammer 
mv.), mens voksne typisk har fokus på de praktiske udfordrin-
ger.
 
Tal derfor med barnet om flytningen, så det bliver forberedt, 
men tag udgangspunkt i barnets perspektiv og alder. Det 
både i forhold til hvilke og hvor mange informationer, du giver. 
Husk i den forbindelse, at børn typisk er optagede af konkrete 
ting, som hvordan deres nye værelse skal se ud, hvordan de 
skal finde nye venner mv. Jo yngre barnet er, jo færre detaljer 
skal du fortælle. Jo yngre barnet er, jo tættere på selve flytnin-
gen, bør du tale med barnet. Små børn har nemlig svært ved 
at forholde sig til fremtiden, mens ældre børn kan forholde sig 
meget mere abstrakt.
 
Når I har flyttet alle tingene, er det vigtigste værelse at få på 
plads, barnets. Ved at gøre barnets værelse færdigt først     
skaber du hurtigt stabilitet, tryghed og ro for barnet.
 
Det er vigtigt at vide, at børn reagerer forskelligt på det at 
skulle flytte. I nogen tilfælde reagerer børn positivt og du kan 
da opleve en problemfri flytning. I andre tilfælde reagerer bar-
net negativt. Ved mindre børn kan man opleve reaktioner som 
en mere småbarnsagtig opførsel (med f.eks. at tisse i sengen, 
gråd, babysprog, klyngen til jer forældre mv.). Ved større børn 
kan det give sig udtryk ved generthed, aggressivitet, man-
glende appetit, mavesmerter. ændrede søvnrytmer mv. I alle 
tilfælde er det udtryk for stress. Barnet giver med sine reak-
tioner udtryk for, at det f.eks. ikke forstår, hvad der foregår, 
eller at barnet har meget har svært ved at håndtere det.
 
Jo mere en flytning foregår i børnehøjde, jo lettere omstiller I 
jer alle til livet i det nye hjem.


