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Hvert 3. barns rådgivere har 
arbejdet i Statsforvaltningen, 
Ankestyrelsen og kommunen. 
Vi kender derfor skilsmisse- og 

børneområdet bedre end 
nogen anden aktør.

Vi har et solidt greb om 
reglerne og et særegent indblik i 
myndighedernes forvaltning af 
reglerne og myndighedernes 

måde at tænke på - og vi deler 
gerne ud af den viden. 

Denne gratis folder giver dig et 
indblik i psykologien omkring:
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Hvad bør du gøre som 
forælder?

Når I går fra hinanden
Når et parforhold ophører, er det typisk forbundet med stærke 
følelser, som er vanskelige at håndtere og næsten altid tager en 
del tid at komme sig over. 

Når der er børn involveret
Ved samlivsophør, der involverer børn, bliver følelserne meget 
naturligt mere komplicerede. Man gør sig en række overvejel-
ser, der primært er centreret om barnets fremtidige rammer: 
Hvor skal mit barn bo? Hvordan påvirker situationen mit barn?
Hvordan sikres jeg en tæt kontakt til mit barn? Mange forældre
bliver så optagede af at svare på anklager og sikre sig rettig-
heder, at de bliver meget vrede på hinanden og får svært ved at 
se ud over egne behov. De ser derfor ikke den negative betyd-
ning, deres konflikter - og den deraf følgende manglende evne til 
at samarbejde - har for barnet.

En undersøgelse har vist, at hele 92 % af alle samlivsophør er 
konfliktfyldte. Det skal ses i lyset af andre undersøgelser, der 
viser at et barns evne til at trives med, at dets forældre ikke 
længere bor sammen, hænger tæt sammen med forældrenes 
evne til at samarbejde. Forældrenes behov for at sikre sig 
myndighed er altså ikke til barnets bedste.

Når vi taler om negative situationer for barnet, er der to 
yderpunkter:

Den ene situation er, at man åbent taler om konflikterne i hjem-
met, mens barnet hører det. Det bevirker, at barnet vil påtage 
sig skylden for forældrenes vrede og evt. for, at de går/er gået 
fra hinanden. Hvis barnet i den forbindelse anser én forælder 
som mere sårbar end den anden, vil barnet føle sig ansvarlig 
for at gøre det bedre for den sårbare part. 

Den anden situation er, at man ikke taler i hjemmet, selvom 
man naturligvis stadig er vrede og/eller kede af det. Barnet 
mærker, at der er noget galt. Eftersom barnet ikke ved, hvad 
det er, der er galt, vil det føle sig ansvarlig. Det vil indædt prøve 
på enten at gøre sig fortjent til sine forælderes kærlighed eller 
at gøre opmærksom på forældrenes smerte over bruddet.

Kort og godt føler børn sig ansvarlige for deres forældres 
lykke. Jeres barn kan derfor hurtigt komme i klemme i jeres 
konflikter, selvom det naturligvis ikke er jeres hensigt. Det vil vi 
gerne hjælpe jer med at undgå. 

Negative situationer

Tilsidesæt dine egne behov
Det vigtigste, du som forælder kan gøre, er at tilsidesætte 
dine egne behov. Det er også det sværeste. Når man er 
vred, ked af det, sårbar eller bare ikke har noget overskud, 
er det meget vanskeligt at se ud over sine egne behov. 
Det er en meget menneskelig reaktion at sætte sine egne 
behov først, men det er ikke sundt for dit barn.

Et led i at sætte barnets behov først er at anerkende dit 
barns behov for begge sine forældre. Overfør derfor ikke 
dit negative syn på den anden forælder til barnet. Du kan 
risikere, at dit barn føler sig så klemt, at det vælger side for 
at overleve. Det bør intet barn udsættes for. 

Børn elsker begge forældre. De er et resultat af begge 
deres forældre og tager derfor kritik af den anden forælder 
personligt. Husk at dit barn skal være teenager før det 
kan begynde at forstå de følelsesmæssige nuancer.

Giv opbakning
Bak op om dit barns kontakt til den anden forælder. Husk, 
at det ikke handler om din relation til den anden forælder. 
Det handler om barnets relation og identitet.

Søg hjælp
Når man går gennem et samlivsophør, står man reelt i en 
sorg- og krisesituation. Samlivsophør sker så ofte i dag, at 
vi glemmer at anser det for den krisesituation, det reelt er. 
Der søges desværre derfor også sjældent hjælp:
* Kun 11 % af de børn, der hvert år oplever, at deres 

forældre går fra hinanden, får professionel hjælp til at 
håndtere krisen.

* Kun 29 % af de forældre, der hvert år går fra hinanden, 
får professionel hjælp til at håndtere krisen.

Det er vigtigt, at du prioriterer at få hjælp – til både dig og 
dit barn. Børn fra opbrudte familier dukker langt oftere op i 
statistikker som “udsatte” end andre børn. Lad ikke dit barn 
blive et tal i statistikken.

“Børn, hvis forældrene er gået 
fra hinanden, dukker oftere 
dukker op i statistikker som 
udsatte børn.”



Praktisk information

Negativ prægning af børn
Forældrefremmedgørelse er et fænomen, der er en del af 
næsten alle opbrudte familiers virkelighed – i større eller  
mindre grad. Forældrefremmedgørelse er, hvor den ene 
forælder pådutter barnet sit negative syn på den anden 
forælder. Fremmedgørelsen kan finde sted på mange måder. 
Den ligger under overfalden på selv den mest fornuftige og 
velmenende forælder, men bliver problematisk – og særligt 
skadeligt for barnet – i de tilfælde, hvor den sker bevidst.

Bevidst forældrefremmedgørelse sker bl.a. i de situationer, 
hvor barnet hele tiden inddrages i voksenforhold eller hvor 
der plantes urigtige historier om overgreb eller vold i barnets 
bevidsthed. Det sker desværre oftere, end man skulle tro. 
Det handler ultimativt om manglende forældreevner hos den 
forældrefremmedgørende forælder.

Ved bevidst forældrefremmedgørelse kommer barnet oftest 
så meget i klemme, at det lukker ned for sine egne behov og 
overtager den forældrefremmedgørende forælders negative 
syn på den anden forælder. Det gøres i et forsøg på at overleve. 

Vid at det ér muligt at få redskaber til at modvirke foræl-
drefremmedgørelse, men det er hårdt arbejde.

Vi er et team af professionelle, som bl.a. har specialiseret os i 
alt fra forældremyndighed, bopæl og samvær til barnets ram-
mer ved skilsmisse, børne- og relationsmønstre, dynamikker i 
opbrudte familier, afkodning af børn mv. Vores mål er at yde en 
helhedsorienteret indsats. 

Vores psykologer kan hjælpe dig med at se situationen fra 
dit barns perspektiv. Du kan få redskaber til at håndtere 
situationen så hensigtsmæssig som mulig.  Hvis I ikke er for 
langt fra hinanden allerede, så kan vi også hjælpe jer til en 
bedre kommunikation og et bedre samarbejde. Derudover kan 
vores jurister hjælpe jer med at få nedfældet jeres aftaler, så 
de er så fremtidssikrede og detaljerede som mulig. I bestem-
mer selv, hvor meget, hvordan og hvornår vi skal hjælpe jer.

Juridisk rådgivning
Vores juridiske rådgivere er jurister, der har arbejdet i 
Statsforvaltningen, Ankestyrelsen eller kommunen. De 
kender med andre ord reglerne og de tankegangen
bag de beslutninger, myndighederne træffer. De rådgiver,
bistår dig ved møder og skriver breve til myndighederne  mv. 

Psykologisk rådgivning
Vores psykologer har fokus på at hjælpe dig med at skærme
dit barn, så det  ikke kommer i klemme i voksenkonflikter.
Du kan f.eks. 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 jeres
kommunikation og samarbejde, ligesom de kan give dig red-
skaber til at se bag om den anden forælders handlinger mv. 

Du styrer slagets gang
Vi mener, at du bør sidde i førersædet på din sag ligesom du 
skal kunne gennemskue og styre økonomien forbundet med 
sagen. Derfor tager vi ikke den fulde bold og løber med den, 
som advokaterne gør. Vi løber kun med den bold, som du har 
behov for, at vi hjælper med. Vi skræddersyr med andre ord 
vores hjælp til dine konkrete behov. Samtidig har vi fokus på 
netop din situation samt dine og dit barns behov i processen. 

Hvert 3. barn kan hjælpe
Økonomien skal holde
Alle skal have råd til rådgivning med et højt fagligt 
niveau. Derfor har vi både lave priser og en unik beta-
lingsmodel, så du undgår økonomiske overraskelser.

Klippekort
Du køber et klippekort - vi bruger klip, når vi arbejder.
Du bestemmer i den forbindelse hvornår, hvordan og 
hvor meget, vi skal arbejde. Ubrugte klip tilhører selvfølgelig
dig - ikke os. Læs mere i vores forretningsbetingelser.

Min konto
Vores betalingsmodel centrerer sig om vores online kunde-
portal, som automatisk opretter en personlig kundekonto
til dig, første gang du logger ind på portalen. Du finder
portalen på vores hjemmeside www.h3b.dk (tryk “MIN SIDE”).
Her kan du bl.a. tanke klippekort op, følge dit forbrug af klip, 
se dine stamdata inkl. kontaktoplysninger, booke møder mv. 

Møder
Vores møder afholdes som udgangspunkt som telefon-
møde i et virtuelt mødelokale, men vi  kommer også gerne
til dig, hvis du skulle foretrække et personligt møde (der 
afregnes da for transport). Dine behov sætter dagsor-
denen.  
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