
Om forældremyndighed
Gifte forældre får automatisk fælles forældremyndighed. Det sam-
me gælder som hovedregel ugifte, der har underskrevet en så-
kaldt ansvars- og omsorgserklæring ved barnets fødsel.

Forældremyndigheden betyder mindre, end man umiddelbart tror. 
Indehaveren bestemmer de store ting i barnets liv. Bopæl, kirke 
og skole kunne i meget få ord som overskrifter illustrere, hvad 
det handler om. Det er vigtige forhold, men de mere dagligdags 
beslutninger ligger egentlig ikke i det at have forældremyndighed.

Ved samlivsophør
I dag er det hovedreglen i forældreansvarsloven, at man har fælles 
forældremyndighed, selv om man ikke bor sammen. Fælles for-
ældremyndighed kan ophæves, hvis der er holdepunkter for at 
antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til 
barnets bedste.

HUSK: I skal samarbejde om børnene hele livet – og i al fald, til 
de bliver 18.

Barnets behov
Husk at tænke på børnene, før du tænker på dig selv. Det glem-
mer mange.
 
Husk at børn ikke kan saves midt over. Det gælder både fysisk – 
og for deres sjæl. De holder af jer begge.

Giv barnet plads til at være barn. Det glemmer mange.

Kontakt advokat i god tid – helst allerede, når du kan begynde at 
se, at jeres forhold ikke fungerer længere.

Om samvær
Selv om I har valgt ikke at være sammen med hinanden mere, har 
jeres børn ret til at være sammen med jer begge to.
De fleste forældre får samværet til at fungere naturligt. Ved 
uenighed er det Statsforvaltningen, der fastsætter samvær. Det 

er klogt, at man får fastsat samværet enten i Statsforvaltningen 
eller ved en skriftlig aftale - også selv om man er enige.

Ikke længere et ”standardsamvær”
Statsforvaltningen skal fastsætte samværet efter, hvad der er 
bedst for barnet. Man kan fastsætte samvær helt op til helt lige-
deling – såkaldte 7-7-ordninger. Endvidere fastsættes samvær i 
ferier. Jule- og nytårsaften går typisk på skift.

Indskrænkning eller ophør af samvær
Voldsomme konflikter mellem de voksne, alkoholmisbrug, vold el-
ler anden misrøgt kan være årsag til, at samværet skal indskræn-
kes eller ophøre. Det er Statsforvaltningen, der træffer bestem-
melse herom.

Til brug for oplysning i sagen kan Statsforvaltningen afholde et 
vejledningsmøde eller et tværfagligt møde, hvor både en jurist og 
en børnesagkyndig deltager.

Der er mulighed for at få børnesagkyndig rådgivning og konflikt-
mægling gennem statsforvaltningerne.

Desværre kan man ikke få fri proces til samværssager. Alligevel 
kan det være fornuftigt at have advokathjælp til samværssager.

Du kan se meget mere om forældremyndighed og samvær på disse 
sider: www.ast.dk - www.statsforvaltningen.dk - www.boernogs-
amvaer.dk

Vil du vide mere?
Læs mere på vores hjemmeside 
www.forumadvokater.dk

Børn, forældremyndighed og samvær

Forum Advokater, Havnevej 3, Postboks 86, 4000 Roskilde, T: +45 70 22 88 50, F: +45 70 22 88 20

 FORSIDEN       FORUMADVOKATER.DK

Skema om kompetencer efter forældreansvarsloven:

 Forældremyndighedsindehaverne sammen Bopælsforælderen Samværsforælderen 

 Værgemål  Direkte daglig omsorg Afgørelse, der relaterer sig til
 Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb Daginstitution samvær - direkte omsorg
 Skolevalg Fritidsaktiviteter Fritidsaktiviteter
 Skolefritidsordning Flytning indenlands 
 Risikobetonet fritidsaktivitet  
 Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne 
 Navnevalg 
 Religiøse forhold 
 Ægteskab 
 Pas

http://www.forumadvokater.dk



