Dit ansvar som fagprofessionel ved skilsmisse, dagpleje, dagtilbud og
skole.
Som fagprofessionel kan du være en vigtig støtte for barnet. Du repræsenterer en hverdag i
barnets skole eller dagtilbud, hvor intet er forandret i struktur og rytme. Herved kan barnet
finde en tryghed i, at alt er som det plejer. Du kan som den voksne være en tryg og stabil
omsorgsperson for barnet. Du kan være med til at skabe et trygt rum omkring barnet, hvor
barnet kan gives mulighed for samtale omkring skilsmissen, dette naturligvis set i forhold til
barnets alder.
Det kan være vigtigt at der prioriteres ekstra tid til barnet i en periode, og at I på din
arbejdsplads strukturerer denne tid med en voksen barnet har en særlig tilknytning til.
For at kunne støtte barnet og familien bedst muligt, kan du hjælpe forældrene til en åben og
klar kommunikation, hvor der kan være et særligt fokus på:








Hvor barnet skal bo
Hvilke aftaler der er om forældremyndighed
Hvordan I har fordelt tiden med barnet imellem jer
Hvornår der er skiftedag
Hvem må hente barnet
Hvad I har sagt til barnet
Hvordan barnet har reageret derhjemme

Punkterne er hentet fra ”Børns vilkår”.
Du kan ligeledes hjælpe forældrene med at sætte ord på, hvordan du eller en af dine kolleger
eventuelt kan bidrage med hjælp til familien.
Forældrene kan også være usikre, og have brug for din fagprofessionelle viden, og måske
din vurdering af, hvad der er det rigtige at gøre. Din vejledning vil altid være med
udgangspunkt i ikke at dømme eller tage parti. Din vejledning skal altid tage udgangspunkt i
barnets perspektiv og behov.
Samarbejdet med forældrene er afgørende for hvor meget de kommer og fortæller. Derfor
kan det være en ide med en tydelig handleplan når der opstår skilsmisse.
Handleplan
Som skole eller dagtilbud kan det være gavnligt for den enkelte medarbejder og
medarbejdergruppen generelt, hvis der fastsættes en systematisk beskrevet plan for hvordan
I hos jer håndterer skilsmisse. Hvem har ansvaret for hvad i forhold til barnet og i det hele
taget familien. Hvordan får i inddraget forældrene i et givtigt samarbejde der kan sikre
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barnets trivsel og udvikling. Det er vigtige emner at få talt igennem i medarbejdergruppen,
sådan at I alle er sikre og enige om hvordan I gør ved skilsmisse.
Hvad er dit ansvar som fagprofessionel
Som fagprofessionel omkring barnet er dit udgangspunkt som sagt altid barnets trivsel. Det
betyder, at ser du barnet mistrives i forbindelse med forældrenes skilsmisse, eksempelvis
pga. et konfliktfyldt samarbejde, så har du, med udgangspunkt i barnets trivsel og udvikling,
pligt til at udtale dig. I første omgang tale med forældrene om din bekymring og sammen
med dem prøve at finde en løsning. Løser det ikke problematikken, har du mulighed for at
inddrage PPR via en henvendelse, eller du kan indkalde til et UTM møde, hvis du vurderer,
at der skal yderligere hjælp til familien. Hvis din bekymringsgrad for barnets trivsel er meget
høj, og du ser at der skal ske noget hurtigt, kan du lave en underretning.
Her kan du henvise forældrene til
Du har ligeledes mulighed for at henvise forældrene til forskellig hjælp og tilbud i
Mariagerfjord kommune.
Du kan henvise til Mariagerfjord kommunes hjemmeside, hvor der er skrevet til forældre,
hvad de skal være opmærksomme på omkring deres børn, i forbindelse med skilsmisse.
Fornemmer du, at samarbejdet mellem forældrene er konfliktfyldt og måske endda næsten
ikke eksisterende, kan du opfordre forældrene til at søge hjælp til at kunne kommunikere
omkring deres barn.
I Mariagerfjord kommune tilbyder vi 5 samtaler hos psykolog til forældre i skilsmisse.
Vi henviser til www.familieretshuset.dk der kan hjælpe både med aftaler omkring
samværsordning, men også børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling. Forældrene kan
orientere sig på Familieretshusets hjemmeside, her kan de finde svar på mange af de
spørgsmål de måtte sidde med. Ligeledes er der information og hjælp at hente i
skilsmisseguiden, på borger.dk.
Du kan også henvise til Folkekirkens Familiestøtte, www.folkekirkensfamiliestotte.dk, der
tilbyder forløb (KIFF) til forældre der vil have viden og hjælp til at komme godt videre efter
skilsmissen.
Er forældrene ikke skilt men mærker at de har brug for hjælp til pleje af deres parforhold,
tilbyder Folkekirkens Familiestøtte ligeledes forløb (PREP) der kan styrke og hjælpe
forældrene i deres parforhold.
Du kan også henvise til Mødrehjælpen. Mødrehjælpen støtter gravide og børnefamilier i
sårbare situationer med socialfaglig, juridisk og økonomisk rådgivning.
Ligeledes kan du henvise til Socialvejviseren som hører under Frivilligcenter i Mariagerfjord
Kommune.
Ønsker forældrene mere viden omkring børn og skilsmisse kan du henvise til Børns vilkår,
Egmontfonden samt Center for Familieudvikling.

Anbefalet litteratur til mere viden:
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Anja Marshall, Børn og skilsmisse, praktikerens guide, forlaget Samfunds Litteratur



Egmontfonden og Børns vilkår, Jeg er træt af at være deres brevdue, København
2015



Halse, J.A.: Børn i skilsmisse, En guide til pædagoger og lærere. Frydenlund 2016.



Ottosen, M.H., Delebørn, Det vi ved, det vi gør, -og det børnene siger, Akademisk
Forlag, København 2016

Mangler du inspiration til hvordan du kan starte en samtale med et barn eller en gruppe af
børn omkring skilsmisse og de følelser der er forbundet hermed, kan følgende bøger
anbefales:




Mor og far er skilt, min egen scrapbog af Henny Nørgaard og Lotte Kappelskov
Davidsen
Far, mor … og børn, en bog om liv i familien af Karen Glistrup og Pia Olsen
Børn skriver til børn –om skilsmisse af Birgit Madsen
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