
 



 

Du er inviteret til 

en børnesamtale 
Her har du mulighed for at fortælle, hvordan du ser på 

tingene, når de voksne skal beslutte, hvor du skal bo, 
eller hvor længe du skal være hos din mor eller far. 

Du kan her læse om, hvad det betyder at være til en 

samtale i i retten. 

Mange har prøvet det og var glade for at få mulighed 

for at sige deres mening. 



  

 

 

Når dine forældre ikke 

kan blive enige om, hvor 

du skal bo, eller hvor 

længe du skal være hos 

dem, kan de gå til 

retten.  

Dommeren vil forsøge at 
hjælpe dine forældre med at 

blive enige. Hvis det ikke 

lykkes, er det dommeren, der 

beslutter, hvad der skal ske. 

 



 

 
 

For at retten kan finde ud af, hvad der er bedst for dig, 
bliver du inviteret til en børnesamtale. Det er vigtigt at 

høre, hvordan du har det, og det kan måske også være 

rart for dig at sige, hvordan du gerne vil have, tingene skal 

være. 

Du kommer til at tale med en børnesagkyndig. Det er en 
voksen, der er vant til at tale med børn, og som ved 

rigtigt meget om, hvordan børn kan have det. 

Du bestemmer 
selv, om du vil sige noget 

til samtalen, og hvor 
meget du vil sige. 

Nogle har lyst til at sige meget, 
og andre har ikke lyst til at sige 
så meget. 



 

Hvordan foregår 
det 

  

Din mor eller far følger med dig hen til samtalen. Når I har 

ventet lidt, vil du blive kaldt ind. Dine forældre skal ikke 

være med til samtalen.  
 

Du skal tale med den dommer, der skal bestemme, hvad 

der kan ske. Der kan også være en børnesagkyndig med til 

samtalen. 

Dommeren og den børnesagkyndige vil gerne vide, hvordan 
det er at være dig og lytte til dine tanker og ønsker.  

Dommeren eller den børnesagkyndige skriver lidt ned om 
det, du fortæller. I taler undervejs sammen om, hvad der 
bliver skrevet ned, og hvad din mor og far skal  
have at vide. 

 



 

Hvad sker der 

efter samtalen 

  

Efter samtalen vil din mor og far få det at vide, som den 

børnesagkyndige eller dommeren har skrevet ned. De 

får det enten at vide i et brev eller på et møde. 

Når din mor og far har hørt, hvad du har sagt, finder de 
nogle gange en løsning. Andre gange går det alligevel ikke, 

og så bestemmer dommeren, hvordan det skal være. 

 

. Hvis du har flere spørgsmål til, hvordan 

samtalen foregår, kan du snakke med din 

mor eller far. 
De har også information om, hvad en 

børnesamtale  
går ud på. 



 

 
Børnesamtale  

  fordi: 

Du får lov til at sige 

din mening 

Din mening er vigtig 

Din mening bliver hørt 

 

Din mening har betyd- 

ning, når de voksne 
beslutter, hvordan 
tingene skal være 

 

 

 



 

www.morogfarskalskilles.dk 

På hjemmesiden kan du se 

en film, som hedder 
"Olivia skal til børnesamtale". 

Filmen handler om Olivia på 

11 år, der skal til børne-

samtale i statsforvaltningen. 

Olivias far og mor er skilt og 
kan ikke finde ud af, hvor 

meget Olivia skal være hos 

sin far, og hvor meget hun 

skal være hos sin mor. 

Der er også mange andre 
ting på siden, fx kan du 

spille spil og stille spørgsmål. 

 

 

A n k e s t y r e l s e n  

Rettet af                  

Retten i Grønland    
januar 2017,                 

 

med tilladelse fra:  
 

Ankestyrelsen 

Familieretsafdelingen 

Amaliegade 25 
Postboks 9080 

1022 København K 

www.ast.dk eller 

www.familiestyrelsen.dk 

Mail: ast@ast.dk 
Tlf: 33 41 12 00 
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