
 
  

 
Information til forældrene vedr. roller, ansvar og tilstedeværelse  
i overvåget samvær i Familieretshuset 

Samværet skal foregå på en måde, så det er til barnets bedste. Det er forældrenes fælles ansvar at sikre dette, 

og den børnesagkyndige er garant for dette. For at dette kan sikres, gælder følgende:  

Den børnesagkyndiges rolle, ansvar og tilstedeværelse 

Er til stede under hele samværet 

Rammesætter samværene og beslutter, hvor og hvordan samværene skal gennemføres ud fra børnesag-
kyndig viden  

Vurderer, om et samvær skal afbrydes, hvis barnet har brug for det 

Skønner, hvor længe bopælsforælderen/ barnets tryghedsperson skal være til stede under samværet 

Tilrettelægger samværsforløbet i samarbejde med den sagsbehandlende jurist 

Det kan aftales med samværsforælderen, hvordan man er placeret i rummet, hvis der deltager en om-

sorgsperson for barnet. 

Udarbejder efter hvert samvær et notat om samværet - også bopælsforælderens adfærd beskrives. 

Udarbejder en samlet rapport med den børnesagkyndiges indtryk, som udleveres efter afsluttet samværs-
forløb. 

 

Bopælsforælderens rolle, ansvar og tilstedeværelse 

Forbereder barnet på at møde sin far eller mor (samværsforælderen).  

Sikrer barnet en anden tryghedsperson til samværene, hvis forælderen ikke selv kan følge. 

Indgår i at aftale, hvordan bopælsforælderen/ tryghedspersonen skal forlade ud af samværslokalet. 

Medbringer hvis nødvendigt: bleer, sutter, sutteklud og måske yndlingsbamsen. 

Medbringer relevant legetøj/mad/drikkelse til barnet, hvis hensigtsmæssigt/ nødvendigt 

NB!  

Familieretshuset udarbejder underretninger til kommunen, hvis bopælsforælderen ikke vil/kan støtte barnet. 

Familieretshuset vil henvise til retten, hvis bopælsforælderen/en tryghedsperson ikke følger barnet helt ind i lokalet. 

Bopælsforælderen kan få børnesagkyndig rådgivning til, hvordan han/hun støtter barnet. 

 

Samværsforælderens rolle, ansvar og tilstedeværelse 

Følger anvisninger fra den børnesagkyndige 

Samarbejder med bopælsforælderen så samværet gennemføres til barnets bedste 

Overvejer såvel som modtager vejledning fra den børnesagkyndige omkring bl.a.  

- kontakten til barnet (afventende/initiativtagende) 
- rollen som rammesætter for samværet 
- relevante lege/samspil i samværet 
- afslutningen af samværet 
- gaver og slik/kage medbragt til barnet 

Medbringer relevant legetøj/mad/drikkelse til barnet, hvis hensigtsmæssigt/ nødvendigt 

Må tage foto af barnet (ikke den børnesagkyndige), men ikke filme/lydoptage. 

 


