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Spørg eksperten

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 reglerne omkring:

BARNETS BEDSTE

NÅR MYNDIGHEDERNE 
TALER OM  “BARNETS 
BEDSTE”



Barnets bedste i samværssager

Hvad er barnets bedste

I Danmark siger loven, at Statsforvaltningen og retten skal træffe 
beslutninger ud fra, hvad der er “bedst for barnet”.  Loven siger 
også, at et barn har ret til kontakt med begge sine forældre. 
Den danske lovgivning bygger på nogle internationale regler, 
som Danmark skal overholde. Disse regler bestemmes bl.a. 
af FN’s Børnekonvention, hvori der står, at medlemslandenes 
myndigheder skal træffe beslutninger om børn ud fra, hvad 
der er til “barnets bedste”, samt den Europæiske Menneske-
rettighedskonvention, der bl.a. siger, at børn har ret til et 
familieliv, dvs. ret til begge deres forældre.

Der står ingen steder, hvad “barnets bedste” er. Det afhænger 
af det enkelte barn og dets situation. Det nærmeste man kan 
komme en definition er, at ”barnets bedste” altid skal forstås 
som “den bedst tænkelige løsning for det enkelte barn”. Når 
Statsforvaltningen og retten skal tage stilling til dit barns 
rammer, er de altså forpligtede til at sikre sig, at de finder frem til 
den bedste løsning for dit barn. Problemet er bare, at der være 
rigtig mange holdninger til, hvad det er. Da børn ikke lever i et 
vakuum, vil ”den bedst tænkelige løsning” også hele tiden ændre 
sig. Samtidig er myndighederne udfordret af de rammer, 
de er underlagt, og de psykologiske forudsætninger, de arbejder
ud fra. 

Når Statsforvaltningen og retten skal finde den bedst 
tænkelige løsning for dit barn, skal de sikre sig, at de opfylder 
nogle overordnede rammer. De skal:
* undersøge de rammer, den situation og de forhold, der er 

særlige for netop dit barn
* sikre sig, at de kender dit barns syn på sagen
* bruge den viden og de erfaringer, der kan betyde noget i 

sagen (f.eks. børnesagkyndig viden om, hvad der er godt for 
et barn på dit barns alder)

* sikre sig, at deres beslutning respekterer dit barns ret til et 
familieliv

Forældreansvar
Det er ikke kun myndighedernes opgave at sikre sig, at de 
baserer afgørelser på jeres barns bedste. I har selv som 
forældre et stort ansvar.

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. Det skal I gøre ved at passe godt på det og ved at 
samarbejde omkring barnet. Det betyder også, at I begge skal 
bidrage til at sikre, at jeres barn har samvær med den af jer, 
som barnet ikke bor hos.

Ansvaret for barnets bedste

Den bedste samværsløsning anses for at være den, som I 
som forældre kan blive enige om. Holdningen er, at I er de 
nærmeste til at vide, hvad der er bedst for jeres barn. Er 
I uenige om samværet, skal Statsforvaltningen bestemme 
den bedste løsning for jeres barn. Det betyder, at man 
blandt andet ser på barnets alder og udvikling, barnets 
kontakt til samværsforælderen, barnets mulighed for en 
sammenhængende dagligdag, jeres evne som forældre 
til at samarbejde, tidligere praktiseret samvær, afstanden 
mellem jeres bopæle og barnets egne ønsker for samvær.

Høring af barnet
En væsentlig faktor for Statsforvaltningens sikring af den 
bedst tænkelige løsning for jeres barn, er at høre jeres 
barn. Formålet er at høre barnets ønsker, men også at 
give barnet mulighed for at give udtryk for sin opfattelse af 
situationen. 

Det er vigtigt, at man hører børn – det er jo deres liv, det 
drejer sig om.  Børn er dog oftest klemt mellem forældrene. 
Det er derfor vigtigt, at der spørges ind til barnets holdning 
på den rette måde. Bliver et barn bedt om at vælge mellem 
sine forældre, sættes det i en loyalitetskonflikt. Barnet vil 
da oftest sympatisere med den forælder, der fremstår 
svagest. Barnet forstår ikke de psykologiske konsekvenser, 
dets svar har. Det er derfor vigtigt, at den børnesagkyndige 
sikrer, at det er barnets reelle ønsker, der kommer til udtryk. 

Desværre kan det være svært for mange børnesagkyndige 
at se bag om barnets udtalelser, når de foretager en        
vurdering, fordi børnesamtaler afholdes i korte tidrum. 
Samtidig er de oftest meget varsomme med at udtale sig i 
andet end generelle vendinger, også selvom jeres barn kan 
være så klemt i jeres konflikt, at det ikke kan identificere 
sine egne behov. Det er derfor vigtigt, at du er i stand til 
at gennemskue, om de rigtige spørgsmål er blevet stillet 
- og det på den rigtige måde - under samtalen. Du er den          
eneste, der kan udfordre udtalelserne, hvis du ikke synes 
de reflekterer dine oplevelser af barnets kontakt med dig. 
Vi hjælper gerne med en børnefaglig evaluering. 

“Statsforvaltningens opgave er 
at finde den bedste løsning for 
dit barn - du vil sjældent være 
helt enig i deres beslutning.”



Praktisk informationUdfordringen ved sårbare børn
Et barn kan have været udsat for en række belastninger af 
fysisk, psykisk eller social karakter, som gør barnet ekstra 
sårbart. Statsforvaltningen ophæver da ofte samværet eller 
afslår at fastsætte samvær for barnets skyld – også selvom 
den samværsberettigede ikke har gjort noget forkert eller er en 
fornuftig forælder.

Prægning af børn
Når børnene bliver hørt, er det vigtigt, at man er opmærksom 
på fænomenet forælderfremmedgørelse. Det er et fænomen, 
der er en del af næsten alle opbrudte familiers virkelighed i 
større eller mindre grad. Forælderfremmedgørelse opstår 
i tilfælde, hvor den ene forælder pådutter barnet sit negative 
syn på den anden forælder. Fremmedgørelsen kan finde 
sted på mange måder ligesom det kan ske både bevidst 
og ubevidst. Fremmedgørelsen ligger under overfalden på selv 
den mest fornuftige og velmenende forælder, men den bliver 
problematisk og særligt skadeligt for barnet i de tilfælde, hvor 
den sker bevidst. 

Negativ prægning af børn nævnes, fordi børn kan blive så pres-
sede, at de vælger side som ren overlevelsesstrategi.

Den klassiske bevidste situation er sager, hvor der indgives 
falske anklager om frygt, overgreb eller vold. Her er det den 
forælderfremmedgørendes mål at ødelægge barnets relation 
til den anden forælder – uden hensyntagen til barnets behov. 
Står du i den situation, så tag fat i os, så vi kan bruge børne-
psykolgiske argumenter til at sikre, at dit barn ikke mister kon-
takten til dig. 

Inden det når dertil, at dit barn bliver så præget af den anden 
forælder, at det vælger side for at overleve i spændingfeltet, så  
vid at det ér muligt at få redskaber til at imødegå forælder-
fremmedgørelse. Du kan nemlig bidrage til at friholde dit barn 
fra den klemme, det er sat i. Hvis du oplever at dit barn præges 
negativt af den anden forælder, så bør du hurtigst muligt tage 
fat i os. Jo hurtigere du skaber det nødvendige frirum, jo bedre. 
Det er er vigtigt at barnet ikke når dertil, at det føler sig nødsa-
get til at vælge side.

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. 

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
for dig mv. De klæder jer også gerne på til at forstå
den nye juridiske virkelighed, som åbner sig når I overgår  fra
kernefamilie til opbrudt familie, hvor I bl.a. tildeles nye roller.

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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