Journalnummer (udfyldes af Statsforvaltningen)

Ansøgning om samvær
Læs om samvær og om Statsforvaltningens behandling af sagen i pjecen ”Med barnet i centrum”. Pjecen
findes på www.statsforvaltningen.dk eller fås hos Statsforvaltningen

Oplysninger om ansøger
Fulde navn:
CPR-nummer:

Telefonnummer i dagtimerne:

Adresse:

Postnr.:

By:

E-mail:

Jeg søger om
at få fastsat samvær
at få ændret samvær

Oplysninger om barnet/børnene
Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

Oplysninger om den anden forælder
Fulde navn:
CPR-nummer:

Telefonnummer i dagtimerne:

Adresse:

Postnr.:

E-mail:

By:

Barnets bopæl
Barnet bor hos forælder 1
Barnet bor hos forælder 2
Barnets navn:

Samværet indtil nu
Samværet er ikke tidligere fastsat
Samværet er tidligere fastsat af (myndighed)

den

Du skal vedhæfte en eventuel tidligere afgørelse eller aftale om samvær
Samværet har indtil nu været som følger:

Min begrundelse for at få samværet fastsat/ændret er:

Vi anbefaler, at dit forslag til samvær er så præcis som muligt.
Når I aftaler, hvordan barnet/børnene skal have samvær med den af jer, som barnet/børnene ikke bor hos,
vil vi anbefale, at aftalen bliver så præcis som mulig. En præcis aftale giver ofte mindre anledning til
uenighed om, hvad I har aftalt. Vi anbefaler derfor, at I angiver år, uger, dage og klokkeslæt - for eksempel
"I lige uger fra onsdag kl. 16 til søndag kl. 14" eller "I ulige år fra den 23. december kl. 12 til den 26.
december kl. 16".
Det er også en god idé i aftalen at tage stilling til, hvor samværet skal begynde og eventuelt hvem, der skal
hente og bringe barnet. For mere information om samvær se pjecen "Samværsguide" på vores hjemmeside:
www.statsforvaltningen.dk

Mit forslag til samvær er
I weekender og hverdage:

I julen:

I påsken:

Ved religiøse og kulturelle begivenheder:

I sommerferien:

I efterårsferie/vinterferie:

Andet:

Yderligere bemærkninger:

Frit valg af mødested
Hvis du og den anden forælder skal til møde i Statsforvaltningen om jeres sag, bestemmer
Statsforvaltningen, hvor jeres sag skal behandles.
Som udgangspunkt bliver I sammen indkaldt til møde i den afdeling, der ligger nærmest jeres barns bopæl.
Hvis I er enige om det, kan I dog vælge, at mødet skal foregå i en anden af vores afdelinger.
Af hensyn til en forsvarlig og effektiv sagsbehandling flytter Statsforvaltningen ikke sager mellem
afdelingerne under sagsforløbet og sagsbehandlingen.

Hvis I sammen ønsker, at sagen skal behandles i en anden afdeling, skal I derfor hurtigst muligt give
Statsforvaltningen besked om det.
Nedenfor kan du se en oversigt over vores ni afdelinger i Statsforvaltningen:
- Statsforvaltningen Afdeling København
- Statsforvaltningen Afdeling Nykøbing F.
- Statsforvaltningen Afdeling Odense
- Statsforvaltningen Afdeling Ringkøbing
- Statsforvaltningen Afdeling Ringsted
- Statsforvaltningen Afdeling Rønne
- Statsforvaltningen Afdeling Aabenraa
- Statsforvaltningen Afdeling Aalborg
- Statsforvaltningen Afdeling Aarhus

Mødetidspunkt
Statsforvaltningen vurderer, om der skal holdes møde i din sag.
Hvis du ønsker at komme til møde på en bestemt ugedag, vil vi forsøge at imødekomme dit ønske.
Hvis du ikke har ønsker til specifikke mødetidspunkter, vil du få første ledige tid.
Jeg ønsker første ledige tid
Jeg/vi vil helst til møde (du skal udfylde feltet med ønske til ugedag og tidspunkt på dagen)

Jeg/vi vil ikke kunne møde følgende dage/uger:

Statsforvaltningens åbningstider for personlig betjening er:
Mandag: 08.00 - 16.00
Tirsdag: 08.00 - 16.00
Onsdag: 08.00 - 16.00
Torsdag: 12.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 14.00

Underskrift

(Du skal ikke skrive blanketten under i hånden, hvis du sender den ind digitalt, og underskriver med NemID)
Underskrift:
Dato:

Ansøgningen skal sendes til Statsforvaltningen. Oplysningen i denne blanket vil blive forelagt barnets/
børnenes anden forælder. Du/I vil som udgangspunkt blive indkaldt til et vejledningsmøde om samvær.

Se vejledning næste side

Vejledning vedrørende samvær
Et barn har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos.
Hvis forældrene er uenige om omfanget og udøvelsen af samværet, kan Statsforvaltningen træffe afgørelse
om samvær. Forældrene og eventuelt barnet vil blive indkaldt til en samtale i Statsforvaltningen.
Samværet fastsættes normalt som weekendsamvær, hverdagssamvær, feriesamvær og samvær i forbindelse
med jul, nytår og andre kulturelle og religiøse begivenheder.
Udgangspunktet for fastsættelsen af omfanget af samværet er barnets perspektiv. Der foretages altid en
konkret og individuel vurdering af, hvilken samværsordning der vil være bedst for det pågældende barn.
Der kan i særlige tilfælde fastsættes samvær med andre end forældrene. Det gælder særligt, når en af
forældrene er døde.
Statsforvaltningen kan også i særlige tilfælde træffe bestemmelse om anden kontakt end samvær f.eks. i
form af telefonsamtaler, brevveksling, elektronisk post el.lign.
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

