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Aftenens program

• Politiske intentioner med Familieretshuset
• Reformen
• Udredningssager (§ 7-sager), herunder samarbejdet med 

kommunerne
• Familiemæglingssager (§ 6-sager)
• Børneenheden, herunder bl.a. kontaktpersonsordningen 
• Samarbejde efter skilsmissen (SES)



De politiske intentioner med Familieretshuset

Særligt fokus på forældreansvarsområdet 

Barnets perspektiv er fremhævet yderligere
Fokus på både børneinddragelse og beskyttelse 
Barnet skal kun møde én voksen i hele skilsmisse-systemet

Forældrene skal mødes forskelligt
Fokus på screening som grundlag for valg af tilgang 
Forskellige tilbud til familier med og uden risikofaktorer

Særligt: Familier med risikofaktorer
Tværsektorielt og tværfagligt perspektiv
Kommunal medinddragelse
Retssikkerhed: Adskillelse af udredning og afgørelse



Aalborg

Ringkøbing Aarhus

Aabenraa

Odense

København

Rønne

Nykøbing F.

Ringsted

AFDELINGER
Aalborg

Ringkøbing Aarhus

Aabenraa

Odense

København

Rønne

Nykøbing F.

Ringsted

AFDELINGER

Familieretshuset

Adoption
Bidrag
Faderskab
Værgemål

Ægteskab

Separation/skilsmisse
Navne

Direktion, administration
Forældreansvar: Journal, 
Visitation, mødebooking, 
Registrering, skriftlig sagsbehandling
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Borger-
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Alle afdelinger:
Mødebehandling 
og afsluttende behandling

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvor ligger de centraliserede opgaver – måske i sær HK – fremhæver Visitationen i Aabenraa og deres kontakt nummer til booking af kontaktpersoner – kommer på senere slide



Hvilke sagsområder behandles i Familieretshuset? 

• Forældremyndighed, bopæl og samvær
• Separation og skilsmisse
• Børnebidrag og ægtefællebidrag
• Adoption
• Faderskab
• Navnesager
• Værgemål
• Fremtidsfuldmagter
• Ægteskab for udenlandske par i Danmark



Reformen

Familieretlig 
udredning

Aftale-
registrering

Familiemægling

§ 5

§ 6

§ 7

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I dag bliver sagerne screenet efter det felter borgerne har krydset af i ansøgningen og herefter visiterer vi sagerne manuelt. Sagerne fordeles på følgende tre spor:Aftaleregistrering Enkle sager, hvor parterne er enige. Eks. aftale om forældremyndighed, og så registrerer Familieretshuset aftalen.Familiemægling Mindre enkle sager, hvor parterne ikke er enige. Familieretshuset behandler sagen og tilbyder parterne rådgivning og konflikthåndtering med henblik på, at parterne finder en løsning. Hvis der ikke kan indgås en aftale, så kan vi i Familieretshuset træffe en afgørelse, medmindre afgørelsen er indgribende for barnet. Hvis afgørelsen er indgribende for barnet, så skal sagen sendes til rettenFamilieretlig udredning Hvis en sag indeholder visse risikofaktorer behandles den herDet er eks. vold, misbrug, psykisk sygdom og socialt udsathedEt højt konfliktniveau kan ikke gøre det aleneDet er de sager, hvor I ofte allerede kender familierne.Vi kommer tilbage til risikofaktorerneVi møder disse sager tværfagligt, dvs. en bskr. og en jurist og vi holder som udgangspunkt også møder med dem tværfagligtFamilieretshusets opgave i de her sager er at oplyse dem og herefter sende dem til retten til afgørelse.Der er et lille vindue for, at vi kan træffe afgørelse i visse simple samværsspørgsmålVed domstolen: Træffer afgørelser om forældremyndighed, bopæl og samværEr klageinstans for Familieretshusets afgørelserHjælper med fuldbyrdelsen af afgørelser eller aftaler altså får udleveret barnet til samvær eller hjem fra samvær.Tidligere fogedretten



Borger ansøger Screening og visitation 

Aftaleregistrering

Familieretligudredning

Sagsbehandling

Afslutning

• Afgørelse i Familieretshuset 
• Aftale i Familieretshuset 
• Registrering  

www.familieretshuset.dk

Børnesagkyndig 
Kontaktperson fra 
Familieretshuset  

Familiemægling 

• Videre til afgørelse i Familieretten
Upload via www.minretssag.dk

• Sagens genstand
• Konfliktniveau 
• Risikofaktorer 

http://www.familieretshuset.dk/
http://www.minretssag.dk/


Screeningen afdækker 
Sagsspecifikke faktorer

- Hvad ønskes der hjælp til?
eks. ændring af samvær, bopæl og forældremyndighed.

Forældrenes konfliktniveau 
- Inddeling i lavt, mellem og højt konfliktniveau (7 spørgsmål)

Risikofaktorer for barnet fx 
- Fysisk eller psykisk vold mellem forældrene eller mod barnet
- Misbrug af alkohol eller stoffer 
- Vanrøgt eller omsorgssvigt af barnet 
- Kriminalitet 
- Kontakt til kommunal myndighed vedr. barnet 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
KonfliktniveauKan vi kommunikere? Har vores konflikter påvirket barnet? Respekterer du den anden? Stoler du på den anden forælder? Har I kunne deltage i begivenheder sammen detRisikofaktorerFordi vi fra forskning ved, at børns trivsel forværres desto flere risikofaktorer, der optræder i sagen og jo højere konflikt-niveauet erIkke en § 7 alene pga. høj konflikt.



Familiemægling
• Hjælpe forældre med at  

samarbejde og indgå aftaler
• Barnets ret til begge 

forældre står i forgrunden

Familiemægling og familieretlig udredning 

Familieretlig udredning
• Udrede barnets situation, når 

der er risikofaktorer 
• Barnets ret til tryghed og 

sikkerhed står i forgrunden

Oplægsholder
Præsentationsnoter
De væsentligste forandringer i Familieretshuset er hele den måde vi tænker vores formål på i de forskellige spor.



Forældreansvarssager efter § 7

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Formålet med §7 sporet er IKKE at FRH skal lave aftaler i de her sager. Politisk ønsker man, at de bliver afgjort i Familieretten. 



Styrket samarbejde i § 7-sager

Styrket samarbejdet mellem det familieretlige og det sociale system. 

• Fokus på de familier, der har en kompleks sag i Familieretshuset og som samtidig 
modtager – eller hvor der er overvejelser om at iværksætte – støtteforanstaltninger 
efter den socialretlige lovgivning. 

• Formålet med samarbejdet er at finde helhedsorienterede løsninger, der er til 
barnets bedste.



Samarbejdet med kommunerne

• Visitation - afklaring om § 7-sag

• Indledende samarbejde – forpligtet til at kontakte kommunen i § 7-sager

• Under sagsbehandlingen
• Udveksle nødvendige oplysninger uden samtykke
• Holde tværsektorielle møder

Kommunens initiativret

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I forbindelse med visiteringen af om sagen er kompleks, kan vi kontakte kommunen og indhente oplysninger om, hvorvidt der er iværksat støtte samt hvilken type og om der er eller udarbejdet en § 50 undersøgelse. Ikke om baggrunden.Formålet med den indledende kontakt til kommunen, når det er bestemt, at sagen er en § 7 sag er for at finde en helhedsorienteret løsning for familien, ligesom kommunerne bliver opmærksom på, at der er en kompleks sag hos os. Formålet er at sikre, at der sker en fyldestgørende afdækning af barnets og familiens situation, så FRH har det fornødne grundlag til familieretten. Oplysninger om barnet og parternes personlige og familiemæssige forhold. Formålet med møder er at barnets persektiv belyses og at kommunens viden inddrages. Kommunens oplysninger om barnets trivsel. Dialog med familien om barnet. Nyt, at kommunen kan bede FRH indlede en sag i helt særlige situationer, hvor en afgørelse om fm, bopæl og sv kan forhindre en umiddelbart forestående anbringelse af barnet uden samtykke
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Børneenheden

Kontaktperson

Børnesamtaler Overvåget/støttet 
samvær

Børnegrupper

BSU/BSE

Børnenes 
rådgivningslinje

Rådgivning til 
børn

Barnets 
initiativret



Kontaktpersonens rolle 
- Skal afholde børnesamtaler (§34)
- Kan afholde omsorgssamtaler  (§32)
- Give barnet rådgivningstilbud: børnegruppe og 

børnenes rådgivningslinje
- Holde barnet orienteret om, hvad der sker i sagen 
- Deltage i møder sammen med barnet
- Orienter om barnets rettigheder: barnets 

initiativret og retten til en bisidder



Støtte i retten



BSU og BSE
Hvad er indholdet?

Hvornår iværksættes disse undersøgelser?

- Risikofaktorer som fx vold/psykisk sygdom/kriminalitet/misbrug
- Påstande/beskyldninger forældrene imellem
- Særlige forhold omkring barnet
- Højt konfliktniveau



overvåget samvær
Type Formål Begrundelse
Samvær til belysning af barnets 
perspektiv

Bidrag til sagens oplysning og 
afgørelse.

Bedst egnede middel til at belyse 
barnets perspektiv 

Beskyttet samvær Kontaktetablering
Kontaktvedligehold
Belysning af
-barns perspektiv
-forælders forhold

Lang tids kontaktafbrud
Mistanke om misbrug
grænseoverskridende adfærd
Frygt for bortførelsesrisiko

Observeret samvær Led i BSU
Alternativ til BSU (=når BSU ikke kan 
gennemføres)

Undersøgelse
Belysning af barnets perspektiv

Støttet samvær ”Lære-at-kende”
Kontaktetablering
Belysning af barnets perspektiv
Tryghedsskabende

Særlige behov hos barnet
Ingen/ begrænset tilknytning
”Oplæring” af uerfaren forælder
Højt konfliktniveau

Overværet samvær Vedligehold
Praktisk bistand

Kendesamvær
Sluseordning



§ 34 hørings-samtale

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hjælpe barnet over sporene – ligesom himlen/paradis



§32/initiativret/rådg.linje
Tilbud til børnene:

-Åben rådgivning
-Barnets initiativret
-Børnenes skilsmissetelefon



Børnegrupper
• Visitation
• 6 gange 2 timer
• Forældreinvolvering  - forældremøde før og efter børnegrupperne



Rådgivnings- og konflikthåndterings tilbud mm..

Udkørende
børne-

Sagkyndig
rådgivning

Konflikt-
mægling

Børne-
sagkyndig 
rågivning

Samarbejds
kursus i 
fælles 

forældre-
skab

Individuelle 
samtalerRådgivnings

- og 
afklarings-
samtalen



Forældrekurser
Formål: Skabe tryghed for børnene gennem at give 
forældre viden, inspiration, redskaber til bedre 
samarbejde efter skilsmissen
Hovedemner: Jer selv, jeres børn, jeres samarbejde
Indhold og rammer: 2x3 timer med oplæg, refleksion, 
øvelse



Hvad er SES?

Digitalt læringsforløb, Samarbejde Efter Skilsmisse, 
udarbejdet af forskere fra Københavns Universitet.
Formålet med SES er, at hjælpe nyskilte forældre 
med at håndtere de udfordringer, som ofte følger 
med en skilsmisse. Eksempelvis sorg, børns 
følelser og reaktioner, aftaler om samvær, negative 
tanker, kommunikation med børnene og den 
tidligere ægtefælle og konflikthåndtering.
Løsningen kan tilgås via computer og mobil. Den er 
bygget op af flere mindre moduler, som man kan 
gennemgås i det tempo, der passer den enkelte.



Tak for i dag.
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