
 



 

Hvorfor skal du til 

børnesamtale? 
Når din mor og far ikke skal bo sammen, skal de finde  

ud af, hvor du skal bo, og hvor lang tid 
du skal være hos dem. Din mor og far 

har måske forskellige ønsker, og det er  

ikke sikkert, at de kan finde en 
løsning, som I alle synes 

godt om. 

il 



Hvis din mor og far ikke kan blive enige om, hvor 
du skal bo, eller hvor lang tid du skal være hos 
din mor eller far, kan de bede om hjælp i retten. 

I retten arbejder der nogle voksne, som skal lytte 
til både din mors og fars ønsker og meninger — 
men de skal også lytte til dine. Derfor er du 
inviteret til en børnesamtale, hvor du kan fortælle 
om dine tanker og ønsker. 

Til børnesamtalen møder du en voksen, der er 
vant til at tale med børn. I taler sammen, og den 
voksne skriver dine tanker og ønsker ned, så din 
mor og far bedre kan finde en løsning for jer alle 

sammen. 

 



Hvordan foregår 
børnesamtalen? 
Din mor eller far følger dig hen til samtalen. Når I kommer derhen, 
skal I sikkert vente lidt i venteværelset. Når I har ventet lidt, 
kommer en voksen og henter dig. 
Mens du taler med den voksne, venter 

din mor eller far i venteværelset. 
Du skal nemlig tale med den voksne 
alene. 

Mange børn har prøvet at være til 
børnesamtale, og de fleste synes, 
at det er rart at få lov 
til at fortælle om deres 
tanker og 

følelser. 

 



 

Du kommer til at tale med en voksen, der er vant 
til at tale med børn og ved noget om, hvad børn 
tænker på. 

Den voksne vil gerne vide, hvordan det er at være 
dig - og om du har nogle ønsker til, hvor meget 
du skal være hos mor, og hvor meget du skal være 
hos far. Det er fordi, det er vigtigt, at retten kender 
dine tanker og ønsker, når de skal hjælpe din mor 
og far med at finde den bedste løsning for jer. 

Du bestemmer selv, hvad du vil sige. Nogle børn 
har lyst til at sige meget, og andre børn har ikke 
lyst til at sige så meget. 



 

 

I taler sammen om, hvad der bliver skrevet ned, 
og hvad din mor og far skal have at vide. 

 

Når samtalen er slut, følger den 
voksne dig tilbage til venteværelset, 

hvor din mor eller far venter. 



Hvad sker der 
bagefter? 
Din mor og far får det at vide, som 
den voksne skrev ned, da I talte 
sammen. Når din mor og far har 
hørt, hvad du har sagt, bliver de 
nogle gange enige om en løsning. 
Andre gange går det ikke, og så må 
de voksne i retten bestemme, 
hvordan det skal være. 

Det er de voksnes opgave at finde 

en god løsning. Du skal fortælle om 
dine tanker og ønsker, så de voksne 
bedre kan finde den bedste løsning 
for både dig og din mor og far. 



 
 

 

 
 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. 

 
 

 

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 

       A n k e s t y r e l s e n   Oktober 2012 

 

 

http://www.morogfarskalskilles.dk/
http://www.ast.dk/
http://www.familiestyrelsen.dk/
mailto:ast@ast.dk


 


