
Nyhedsbrev
15. august 2015

Aktuelt om Børn og Samvær.

 

Du kan betale kontingent såvel via Mobile Pay på

nr. 93 96 15 44 som ved bankoverførsel.

 

Kontingentet for resten af 2015 er kun 100 kr.

 

Opfordring til at sende afgørelser til

offentliggørelse på hjemmesiden

 

Den første oktober 2015 træder nye regler i kraft om især samarbejdschikane.

Hovedformålet er at forhindre den chikane, som en bopælsforælder for eksempel udøver ved

ikke at udlevere et sygt barn til samvær.

I dag har mange børnefamilier en vanskelig logistik, når børnene bliver syge. Forældrene har

selv typisk barnets første sygedag, men det er ofte nødvendigt for mange at trække på

bedsteforældre eller andre.

Mange bopælsforældre vælger alle mulige andre løsninger end barnets anden forælder i

sådan en situation, hvilket som udgangspunkt ikke virker rimeligt.

En anden nyhed er, at det nu i praksis bliver muligt at fastsætte bopælsforælderens ferie.

Med en netop overstået sommerferies erfaringer i frisk bevidsthed hos mange, kan det

virkelig undre, at det er så svært at få en harmonisk ferieafvikling i mange familier.

I Landsforeningen Børn og Samvær bakker vi grundlæggende op om de nye regler, men vi

må dog også notere os, at det er betydeligt lettere at få fokus på bopælsforældrenes fejl end

de mange mindst lige så graverende uhyrligheder, som foregår fra samværsforældre.

Du kan læse mere i vores høringssvar til såvel loven som bekendtgørelse og

samværsvejledning på vores hjemmeside.
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Send afgørelser til os.

Vi synes, at det er vigtigt, at borgerne har en fornemmelse af de afgørelser, som træffes i

Statsforvaltningen og i retterne. Særligt afgørelser fra Statsforvaltningen er nærmest

hemmelige i den forstand, at kun meget få offentliggøres.

Prøv at se de mange afgørelser, som ligger på vores hjemmeside. Mange af dem er

afgørelser, som vi får tilsendt. Alle afgørelser anonymiseres på samme måde, som det sker i

juridiske tidsskrifter.

Du må gerne sende selve afgørelsen og eventuelt børnesagkyndige erklæringer, notater fra

børnesamtaler med videre.

Du kan sende materialet til post@boernogsamvaer.dk.

Facebook og generel feed back.

Du kan også finde os på Facebook, hvor vi gerne i det offentlige rum tager en frisk debat om

alle spørgsmål vedrørende skilsmissebørns vilkår.

Som noget nyt etablerer vi nu også en lukket Facebookgruppe for medlemmer og andre, som

har lyst til at diskutere de problemer, som opleves for de børn, som ikke bor sammen med

begge deres forældre.

Vi modtager gerne feed back på vore aktiviteter både på Facebook-siden og ved direkte

kontakt. Gode råd og input til aktiviteter er meget velkommen.

Skulle du have lyst til at være aktiv i foreningen på en eller anden måde, må du rigtig gerne

kontakte os på mail eller telefon.

Husk, at du kan melde dig ind i foreningen, hvis du ikke allerede er medlem og kun

modtager nyhedsbrevet. Se om indmeldelse her.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det ske nedenfor.

Mange hilsener på bestyrelsens vegne

Viggo Bækgaard

formand og talsmand for Landsforeningen Børn og Samvær
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