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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? Børns behov bør komme først

Ca. 40% af alle ægteskaber ender i skilsmisse, og hvert 3. 
barn lever i dag ikke sammen med begge forældre. At bo i en 
opbrudt familie er derfor en del af mange børns virkelighed.  

I Hvert 3. barn har vi mange års erfaring med at rådgive 
skilsmisseforældre. Her kan du læse om nogen af vores an-
befalinger, hvis I står overfor en skilsmisse Som forældre bør 
jeres fokus nemlig altid være på at sikre jeres barns velbefin-
dende og behov.

10 gode råd
Her er 10 ting, som I bør have i baghovedet:
* Skilsmissen er et livslangt forløb, når der er børn involveret - I 
   har jo børn sammen for livet
* Sæt dig ud over din egen krise eller søg hjælp til at håndtere 
   den – dit barn har behov for dig
* Jeres forældresamarbejde er afgørende for, hvordan jeres 
    barn trives med at være i en opbrudt familie - så elsk dit barn 
    højere end du hader den anden forælder
* Du og dit barn har ikke samme behov eller følelser - respek-
    ter det
* Dit barn elsker og er et produkt af at begge sine forældre
   - og altså ikke kun dig af dig
* Dit barn har kun én chance for at få en tryg barndom uden 
    forældrekonflikt - det er dit ansvar at sikre at dit barn får det
* Dit barn har behov for ro i skiftet fra ophold hos din eks til 
    ophold hos dig - overgangen kan være svær
* Tal aldrig grimt til og om hinanden foran barnet - jeres barn 
    vil tage det som kritik af barnet selv
* At forældrene får kærester ændrer livet for alle - så  respek-
    ter at alle kan have følelser omkring det
* Giv dit barn rum til at have en fortrolig voksen, som ikke er 
   dig og din eks - det vil give dit barn et trygt frirum fra jeres 
   evt. konflikter

Bonusråd
Det bedste råd vi overhovedet kan give opbrudte familier er: 
Forsøg altid på at undgå at få en sag hos myndighederne. 
Hvis I på nogen måde kan løse det enten selv eller med hjælp 
fra professionelle, bør I gøre det. Børn bør ikke være en sag 
i systemet. Samtidig er det ikke myndighedernes funktion at 
hjælpe jer. Deres funktion er at træffe en afgørelse. Det bør I 
for alt i verden undgå, for jeres barns skyld.

EN GOD SKILSMISSE 
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