Eksempelark
Eksempler på ikke-komplekse forløb i det nye system
Familie 1 (kommer – som i dag – ikke i kontakt med systemet)




Et samlevende par med to børn beslutter sig for at ophæve samlivet.
De er enige om, hvor børnene skal bo, hvordan kontakten til hver af forældrene skal være, og hvordan udgifterne skal fordeles.
Da parret ikke er gift og er enige om børnene, har de ikke behov for kontakt
med det familieretlige system.

Familie 2 (I grønt spor)






Et ægtepar med to børn beslutter sig for at ophæve samlivet og er enige om
separation.
De er også enige om, hvor børnene skal bo, hvordan kontakten til hver af
forældrene skal være, og hvordan udgifterne skal fordeles.
Da parret er gift, sender de en ansøgning til Familieretshuset om separation.
Ansøgningen screenes automatisk til grønt spor, da parret alene har behov for
en separationsbevilling.
Parret modtager automatisk en separationsbevilling.

Familie 3 (I gult spor)








Barnets forældre har opløst deres samliv. De er enige om at bevare den fælles forældremyndighed og om barnets bopæl, men ikke om, hvor meget barnet skal være hos den anden forælder. Derfor søger de om fastsættelse af
samvær.
Ud fra de oplysninger, som forældrene selv kommer med ved ansøgningen
(selvscreening), konstateres det, at uenigheden ikke bunder i bekymring om
forældreevne hos samværsforælderen, men alene i mindre uoverensstemmelser om, hvad der er bedst for barnet.
Det vurderes på den baggrund, at forældrene kun har behov for begrænset
støtte til selv at finde en løsning. Derfor visiteres sagen til behandling i gult
spor, og forældrene indkaldes til et samarbejdsmøde med en børnesagkyndig
psykolog.
På samarbejdsmødet afdækkes konflikten, og der viser sig at være behov for
yderligere rådgivning. Samtidig tilkendegiver begge forældre, at barnet er meget påvirket af bruddet.




Forældrene visiteres til børnesagkyndig rådgivning med en børnesagkyndig
psykolog. Under rådgivningen taler forældrene om deres uenigheder og vejledes undervejs af den børnesagkyndige. Der tages ikke notat af rådgivningen.
Da de fortsat er uenige, træffes der en afgørelse om samvær. Forældrene bliver dog enige om, at barnet skal deltage i en børnegruppe i den særlige børneenhed.

Eksempel på et komplekst sagsforløb i det nye system
Eksempel på et komplekst forløb i det nye system:












En forælder søger om ophævelse af den anden forælders samvær. Forælderen oplyser, at samværsforælderen drikker under samvær og derfor ikke kan
tage vare på barnet. Barnets daginstitution har efter et nyligt gennemført samvær underrettet kommunen.
Sagen visiteres derfor til behandling i rødt spor.
Der iværksættes et tværfagligt arbejde i Familieretshuset. Bl.a. afholdes et
møde med kommunen. Det kommer på mødet bl.a. frem, at kommunen overvejer at tilbyde samværsforælderen alkoholbehandling. Det kommer også
frem, at bopælsforælderen i en periode har haft ophold på krisecenter på
grund af forholdet til samværsforælderen.
På grund af forældrenes konfliktniveau er sagen ikke egnet til konfliktmægling.
I stedet tilbydes begge forældre en samtale hver for sig med den børnesagkyndige medarbejder, som også gennemfører en samtale med barnet.
Da familiens forhold er grundigt belyst, sendes sagen til videre behandling og
afgørelse i Familieretten med en overordnet sagsfremstilling. Det fremgår bl.a.
af sagen, at kommunen er indstillet på at tilbyde samværsforælderen alkoholbehandling og efter behov stille overvågning af samværet til rådighed.
I retten møder begge forældre med advokater, der har været involverede i sagen fra starten, og parterne har på normal vis mulighed for partsforklaringer
mv. ved retten.
Børneenheden følger barnet ind i retten, hvis dommeren vurderer, at der er
behov for at inddrage barnet.
Retten træffer afgørelse om, at samværet skal foregå under overvågning, og
at samværsforælderen skal følge den kommunale alkoholbehandling.

2

