Journalnummer (udfyldes af Statsforvaltningen)

Kontaktskema om forældremyndighed, bopæl
og samvær
Hvis I som forældre ikke bor sammen eller overvejer at flytte fra hinanden, kan der opstå
situationer, hvor I har brug for hjælp til at håndtere jeres forældresamarbejde og til at lave
aftaler, som fungerer godt for jeres barn. Det kan for eksempel dreje sig om, hvor meget barnet
skal være hos den ene og den anden forælder. Det kan også være spørgsmål om, hvor barnet
skal bo, eller om der skal være fælles forældremyndighed.
I Statsforvaltningen har vi mulighed for at give jer vejledning, rådgivning og mægling, så I selv
kan finde gode løsninger og indgå aftaler. Hvis det ikke lykkes, kan vi i nogle tilfælde træffe
afgørelser.
Du kan finde mere information om Forældreansvarslovens regler om samvær, forældremyndighed
og bopæl på www.statsforvaltningen.dk
For at kunne hjælpe jer bedst muligt vil vi gerne have noget at vide om barnet, dig og den anden
forælder.
Den anden forælder vil få det, du har skrevet, at se, og derfor er det en god idé, at du på forhånd
fortæller den anden forælder, at du har henvendt dig til Statsforvaltningen om jeres fælles barn.

Oplysninger om forælder 1 (den, som udfylder skemaet)
Fulde navn:
CPR-nummer:
Jeg har ikke noget CPR-nr.
Adresse:

Postnr.:

By:

Land:

Statsforvaltningen vil gerne have mulighed for at
ringe til dig og spørge mere ind til jeres og barnets
situation

Telefonnummer i dagtimerne:

E-mail:

VIGTIGT: Hvis du har navne- og adressebeskyttelse, skal du oplyse, om vi må videregive henholdsvis dit navn og din
adresse til den anden forælder/part. Du skal være opmærksom på, at vi kun kan følge dine anvisninger, hvis navne- og
adressebeskyttelsen fremgår af CPR-registret. Gør den ikke det, skal vi jf. lovgivningen udlevere navne- og
adresseoplysningerne mellem sagens parter - også selvom du ikke ønsker det eller selv mener at have navne- og
adressebeskyttelse.
Husk at navne- og adressebeskyttelse som udgangspunkt kun gælder i 12 måneder. Hvis du er i tvivl, kan du læse mere
om navne- og adressebeskyttelse på www.borger.dk.

Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR?

Ja

Nej

Må oplysningerne om navn alligevel udleveres til den anden forælder/part?

Ja

Nej

Må oplysningerne om adresse alligevel udleveres til den anden forælder/part?

Ja

Nej

Oplysninger om forælder 2
Fulde navn:
CPR-nummer:
Jeg kender ikke CPR.nr.
Adresse:

Postnr.:

By:

Land:

Telefonnummer i dagtimerne:

E-mail
Jeg kender ikke e-mail

Oplysninger om barnet/børnene
Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

Oplysninger om særlige forhold
Er en eller flere af disse faktorer et problem for dig eller den anden forælder?
Alkohol eller misbrugsproblemer

Ja

Nej

Ved ikke

Psykisk sygdom

Ja

Nej

Ved ikke

Vold eller overgreb

Ja

Nej

Ved ikke

Psykisk vold

Ja

Nej

Ved ikke

Har du eller den anden forælder været i kontakt med en sagsbehandler i kommunen
angående et eller flere af jeres børn inden for de seneste 12 måneder?
Ja

Nej

Ved ikke

Vi er begge interesserede i at etablere et godt samarbejde
Helt enig

Enig

Hverken enig eller uenig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

Forældre kan have mindre eller større konflikter. Hvordan vurderer du jeres
konflikt?
Vi har mindre uoverensstemmelser, men vi er begge interesseret i at finde løsninger. Vi har en
grundlæggende respekt for hinanden.
Vi har konflikter, og vores samarbejde er præget af gensidige bebrejdelser, men vores
uoverensstemmelser er overkommelige.
Vores forhold er præget af manglende kommunikation. Vi har en fjendtlig opfattelse af hinanden og/
eller foretager fjendtlige handlinger.

Du bedes uddybe dine svar i de følgende felter

Barnets forhold og trivsel
Hvad skal vi vide om jeres barn?
Her kan du fortælle os, hvordan jeres barn har det. Du kan for eksempel skrive, hvordan jeres barn trives
hjemme og i daginstitution eller skole. Du kan også oplyse, om jeres barn har fysiske eller psykiske
problemer, om der har været kontakt til kommune, psykolog, børnepsykiatrisk afdeling, sygehus eller
andet, der kan være vigtigt for os at vide om jeres barn.

Forældrenes samarbejde og kommunikation
Hvordan fungerer samarbejdet mellem dig og den anden forælder?
Her kan du skrive, hvad der fungerer godt, og hvad der fungerer mindre godt i samarbejdet om jeres barn.

Hvilke aftaler har du og den anden forælder på nuværende tidspunkt om jeres fælles barn?
Her kan du fortælle om jeres aftaler om barnets bopæl, og om hvordan og hvor meget du og den anden
forælder ser jeres barn.

Har I tidligere haft kontakt til Statsforvaltningen?
Hvis I tidligere har haft kontakt til Statsforvaltningen om forhold vedrørende jeres barn, kan du oplyse om
det her.

Forventninger og ønsker
Beskriv, hvad vil du gerne have, at Statsforvaltningen skal hjælpe jer med.
Statsforvaltningen kan behandle spørgsmål om bopæl, forældremyndighed og samvær. Vi kan hjælpe med
at løse konflikter, uenigheder og samarbejdsproblemer. Hvis I ikke kan blive enige, kan vi i visse tilfælde
træffe afgørelser om samvær og midlertidig forældremyndighed og bopæl. Endelig afgørelse om
forældremyndighed og bopæl træffes af domstolene.

Mødetidspunkt
Statsforvaltningen vurderer, om vi indkalder til et møde på baggrund af din henvendelse.
Vi vil gerne undgå at indkalde dig på et tidspunkt, hvor du allerede nu ved, at du ikke vil kunne komme til
møde. Hvis der er dage, hvor du ikke vil kunne møde i Statsforvaltningen, kan du oplyse det her. Vi vil så vidt
muligt tage hensyn til dine oplysninger.
Jeg/vi vil ikke kunne møde følgende dage/uger (skriv ugenr.):

Oplysninger om eventuel advokat
Vi gør opmærksom på, at det ikke er nødvendigt at have en advokat for at få behandlet en sag i Statsforvaltningen.

Navn:
Adresse:

Postnr.:

E-mail

Telefonnummer i dagtimerne:

Jeg har aftalt med min advokat, at advokaten deltager i mødet

Jeg har aftalt med min advokat, at skriftlig sagsbehandling skal
sendes til advokaten

By:

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvad sker der, når jeg henvender mig til Statsforvaltningen?
Når vi har modtaget din henvendelse, vil vi vurdere, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe jer til at
opnå de løsninger, som er bedst for jeres barn. I nogle tilfælde vil vi ringe til dig, så vi sammen
kan finde ud af, hvad der er det bedste forløb i Statsforvaltningen på baggrund af din henvendelse.
Det kan være nødvendigt, at du og den anden forælder deltager i et eller flere møder.
Statsforvaltningen har flere forskellige mødeformer. Hvis der er behov for et møde, vil vi indkalde
jer til den type møde, som vi vurderer, er bedst egnet til at løse de problemstillinger, I oplever i
samarbejdet om jeres barn.
Vi vurderer hver enkelt sag individuelt. Nogle spørgsmål behandler vi uden at holde møde.
Du hører fra os, så hurtigt det er muligt.

Behandling af personoplysninger
Statsforvaltningen udfører behandling af personoplysninger ved elektronisk databehandling, og
databeskyttelsesforordningen gælder derfor for sagsbehandling af enhver art i Statsforvaltningen.
Ønsker du information herom, kan du læse mere på www.statsforvaltningen.dk/persondata

