Type af
overvåget
samvær
Beskyttet:

Formål
Samværsforløbet iværksættes med
henblik på…

Samvær under beskyttelse i
forbindelse med bekymring for
risikofaktorer mhp. at belyse, om
der er grundlag for
samværsordning uden
beskyttelse efter endt forløb.
Intervention fra overvåger sker
primært, hvis samværet ikke
tjener barnets bedste.

Observeret:
Samværsforløb i forbindelse med
eller som
alternativ til børnesagkyndig
undersøgelse og har til formål at
belyse barnets perspektiv såvel
som forældres muligheder for at
varetage samværet, så det tjener
barnets bedste.

Støttet:

Overværet:

Samværsforløbet anvendes til
støtte ved umoden
forældrekompetence,
kontaktetablering efter afbrudt
kontakt, samt lære hinanden at
kende, hvor der ikke har været
kontakt tidligere.
Samværsforløbet har dermed til
formål at vurdere muligheden for
at etablere omsorg og kontakt i
relationen mellem
samværsforælder og barn.
Sættes i værk ved ønske om
kendesamvær (fastholdelse af
kontakt, som ellers vil gå tabt);
eller når der er behov for praktisk
bistand i en samværsordning –
f.eks. sluseordning

Omfang
Samværs-forløbets
omfang i tid –inkl.
forsamtaler

Ca. 6-8 gange á
max 1½ times
varighed
 Ugentligt
 Hver 2. uge
 Månedligt
Kort forløb:
Ca. 3-5 gange á
max 1½ times
varighed
Langt forløb:
Ca. 6-8 gange á
max 1½ times
varighed
 Ugentligt
 Hver 2. uge
 Månedligt

Ca. 4-8 gange á
max 1½ times
varighed
 Ugentligt
 Hver 2. uge
 Månedligt

Rapport
Rapporten beskriver overvågers indtryk af…

✓ Den børnesagkyndiges indtryk fra hvert samvær underbygget af
eksempler på samspilssekvenser.
✓ Samlet børnesagkyndigt helhedsindtryk ved afslutning af
forløbet.
✓ Kontakt og tillid mellem samværsforælder og barn.
✓ Tegn på, om samværet tjener barnets bedste.
✓ Tegn på, om samværet kan foregå uden beskyttelse efter
forløbets afslutning.
✓ Detaljeret beskrivelse af relevante samspilssekvenser fra hvert
samvær
✓ Børnesagkyndiges indtryk af hhv. barnet, samværsforælder og
bopælsforælder i samværssituationen, herunder kontakt og tillid
mellem forældre og barn fra hvert samvær.
✓ Helhedsindtryk fra samværsforløbet, herunder:
o Samværsforælderens kompetencer til at møde barnets bedste
og behov i samværet.
o Bopælsforælderens støtte til barnets følelsesmæssige
reaktioner på samværet.
o Barnets reaktioner på samværsforløbet.
o Udvikling af samspillet mellem samværsforælder og barn i
forløbet i hht. særlige fokuspunkter.
o Potentiale for fremadrettet samvær.
✓ Den børnesagkyndiges indtryk fra hvert samvær underbygget af
eksempler på samspilssekvenser.
✓ Samlet børnesagkyndigt helhedsindtryk ved afslutning af
forløbet.
✓ Herunder:
o Samværsforælders demonstrerede evner til at opbygge
forældrekompetencer i relationen til barnet.
o Kvaliteten af kontakt mellem samværsforælder og barn, samt
tegn på muligheder for kontakt- og tilknytnings-opbygning
o Beskrivelse af, om samværet har profiteret af den ydede støtte.
o Tegn på, om samværet kan foregå uden støtte efter forløbets
afslutning.

Opfølgning
Bestemmelse om opfølgning på
forløbet

 Opfølgende møde i familieretten
 Opfølgende møde i
Familieretshuset
 Forældrene forventes selv at
videreføre aftale efter forløbet

 Opfølgende møde i familieretten
 Opfølgende møde i
Familieretshuset

 Opfølgende møde i familieretten
 Opfølgende møde i
Familieretshuset
 Forældrene forventes selv at
videreføre aftale efter forløbet

 Opfølgende møde i familieretten
Ca. 1-4 gange
årligt á 1 - 1½
time pr. gang
gennem højst 2 år
ad gangen

✓
✓
✓

Den børnesagkyndiges indtryk fra hvert samvær underbygget
af eksempler på samspilssekvenser
Samværets betydning for barnet
Ved afslutning af forløbet udarbejdes rapport med samlet
børnesagkyndigt helhedsindtryk af samværet.

 Opfølgende møde i
Familieretshuset
 Forældrene forventes selv at
videreføre aftale efter forløbet

Fra vejledningen om fM barnets bopæl og samvær:
5.2.1. ”Overvåget samvær skal alene anvendes som et vilkår, når der efter en konkret vurdering ikke er andre muligheder for at fastsætte samvær. Det skal
således nøje overvejes, om der i den konkrete sag skal fast sættes vilkår om overvåget samvær, og overvågningen bør ikke udstrækkes længere end
nødvendigt. Såfremt det overvågede samvær gennemføres i Familieretshuset, er Familieretshuset forpligtet til at sikre, at overvågningen ikke er mere
indgribende end nødvendigt.
Overvåget samvær bør anvendes med omhu og ses i et fremtidsorienteret perspektiv. Det er vigtigt, at det på forhånd er klart, i hvilken form det overvågede
samvær skal foregå og med hvilket formål. Det bør være tydeligt, om der alene er tale om en overgangsordning, om der undtagelsesvis er tale om en mere
permanent ordning, der ikke skal udmønte sig i en egentlig afrapportering”
Familieretshuset fastsætter omstændighederne omkring det specifikke forløb med overvåget samvær ud fra sagen såvel som ud fra Familieretshusets rammer
og muligheder.

