Hvorfor afholde
børnesamtalen?
I forbindelse med din forældreansvarssag er dit barn indkaldt til
en børnesamtale. Samtalen er et tilbud til dit barn om at sige sin
mening.
Formålet med børnesamtalen
I forældreansvarssager er det vigtigste at finde ud af, hvad der
er bedst for barnet. Derfor skal barnets perspektiv altid belyses.
Det kan fx ske ved en børnesamtale. Samtalen giver barnet
mulighed for at komme til orde. Det afhænger især af barnets
alder og modenhed, om barnet skal til en samtale.
Samtalen kan bruges som en hjælp til, at I som forældre kan
blive enige. Hvis I ikke kan blive enige, indgår samtalen med
barnet som et led i oplysningen af sagen og rettens afgørelse.
Børnesamtalen er ikke det eneste, der indgår i sagen. Andre
oplysninger kan fx være udtalelser fra barnets institution eller
skole. I takt med barnets alder og modenhed får barnets mening
større betydning.
Det er retten, der beslutter, om barnet skal indkaldes til en
samtale.

Hvad taler den dommer og den børnesagkyndige med
barnet om?
Samtalen handler om barnets daglige trivsel, og om barnet
har nogle ønsker i forhold til forældremyndigheden, bopælen eller
samværet. Dommeren eller den børnesagkyndige taler også
med barnet om dets oplevelse af forældrenes samarbejde og
kommunikation, og om dets trivsel i forhold til at have forældre,
der ikke bor sammen. Endelig kan dommeren eller den børnesagkyndige tale konkret om ferier, afhentning, aflevering og
samværets længde.
Dommeren eller den børnesagkyndige forklarer barnet, at
oplysningerne fra samtalen vil indgå i grundlaget for
forældrenes drøftelser om en aftale eller i en eventuel
afgørelse.

Hvis forældrene kan blive enige, bestemmer de,
hvordan samværet skal være, hvem af
forældrene, der skal have forældremyndigheden,
og hvor barnet skal bo. Hvis forældrene ikke kan
blive enige, er det retten, der bestemmer. Det er
altså ikke barnet, som beslutter, hvordan det skal
være.

Hvordan forbereder du
dit barn på samtalen?
Du kan fortælle dit barn, at:



de voksne skal finde en løsning og i den forbindelse meget gerne vil
høre barnets mening.



samtalen er et tilbud til barnet om at fortælle, hvordan det ser på
tingene.



barnet selv bestemmer, hvor meget eller hvor lidt det vil sige.



det, der er vigtigt for barnet, skrives ned, så mor og far kan læse det
senere.



notatet laves i samarbejde med barnet, og at barnet også har
mulighed for at fortælle ting, som ikke bliver skrevet ned.



Dommeren og den børnesagkyndige er der for at lytte og hjælpe
barnet.



mange børn har været til børnesamtale, og at de fleste er glade
for at fortælle om, hvordan de har det.

Pjecer til børn findes i
to variationer — som
højtlæsning eller læs selv.

BØRNESAMTALE

Det er erfaringen, at mange børn kan være
bekymrede for, om forældrene:
 bliver vrede over eller kede af det, barnet siger til
samtalen
 vil udspørge barnet om samtalen bagefter
 vil diktere, hvad barnet skal sige til samtalen.

Hvordan hjælper jeg bedst mit barn efter
samtalen?

Når dit barn har været til børnesamtale, er det vigtigt,
at du roser dit barn - uanset om samtalen har varet fem
minutter eller halvanden time.
Fortæl dit barn, at:



du ikke vil udspørge det om indholdet af samtalen.



hvis det på et tidspunkt ønsker at tale om samtalen, så vil
du gerne lytte.

Børnesamtalens
forløb og indhold
Hvem afholder børnesamtalen?

Hvis det er muligt der, hvor I bor, vil det være en børnesagkyndig, der
taler med barnet. Den børnesagkyndige kan være en psykolog eller en
socialrådgiver.
Er det ikke muligt at få en børnesagkyndig til at være personligt til
stede, vil retten undersøge, om en børnesagkyndig kan deltage i
samtalen via video. Er det ikke muligt at få en børnesagkyndig til at
deltage, vil dommeren selv gennemføre samtalen.
Den børnesagkyndige taler som regel med barnet sammen med den
dommer, der skal afgøre sagen.
Samtalen holdes i et af rettens lokaler, der er særligt indrettet til
samtaler med børn.
Hvor lang tid varer samtalen?

Samtalen kan vare fra fem minutter til halvanden time.
Det afhænger bl.a. af, hvor meget barnet ønsker at tale.

Hvad bliver skrevet ned fra samtalen?

Dommeren eller den børnesagkyndige udarbejder for det meste et notat
om samtalen, som I som forældre får at se bagefter.
Dommeren eller den børnesagkyndige samarbejder med barnet om,
hvad der skal stå i notatet, og hvad I som forældre skal have at vide fra
samtalen.
Retten har mulighed for helt eller delvist at undlade at orientere jer om
barnets udtalelser, hvis de af hensyn til barnet vurderer det
nødvendigt.

Forbered dit barn på samtalen
– det gør samtalen til en bedre
oplevelse for barnet.
Se filmen »Olivia skal til børnesamtale«
på hjemmesiden:

www.morogfarskalskilles.dk
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