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SKILSMISSEFAMILIEN 
- med barnet i centrum 

Nyhedsbrev nr. 2 
Søndag d. 30. aug. 2020 

 

SKILSMISSEFAMILIEN VOKSER 
Der har været forholdsvis roligt på skilsmisse-området, hvilket dels skyldes 
sommerferien og så naturligvis nedlukningen af samfundet på grund af Corona-
krisen. 

Det har givet mulighed for at fokusere på hjemmesiden og den tilhørende 
Facebook-gruppe.  

Gennem den seneste måned har SKILSMISSEFAMILIEN´s Facebook-gruppe 
vokset sig markant større. Vi er i skrivende stund 295 medlemmer – velkommen til 
jer alle! 

Og i takt med den øgede opbakning, er også hjemmesiden blevet større. Der er 
således udkommet flere artikler, og der er føjet flere beskrivelser til hjemmesiden 
om skilsmisse-relaterede emner. 

 

Dette nyhedsbrev indeholder flere informationer om de aktiviteter, som har 
præget SKILSMISSEFAMILIEN den seneste tid. 

 

INDHOLD: 
 

Side 2: ”Ny samling med 
relevant lovgivning” 

Side 3: ”Seneste indlæg” 
(beskrivelser) 

Side 3: ”Seneste indlæg” 
(artikler) 

Side 3: ”Seneste indlæg” 
(blog-indlæg) 

Side 4: ”Seneste indlæg” 
(”Vidste du..?”) 

Side 5: ”Nyheder fra 
andre medier” 

Side 6: ”Den kommende 
tid” 
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NY SAMLING MED RELEVANT LOVGIVNING 
På hjemmesiden kan du nu finde en samling med relevant lovgivning på skilsmisse-området.  

På SKILSMISSEFAMILIEN´s hjemmeside er der kommet en helt ny samling af dén lovgivning, der kan være 
relevant i forbindelse med skilsmisse. Dermed får man muligheden for at dykke ned i de relevante sammenhænge, 
selv om det selvfølgelig fortsat kan være svært at gennemskue området og de enkelte paragraffer. 

 

Den nye side har følgende indhold (i alfabetisk orden): 

 

 

• Bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag (med tilhørende vejledning). 

• Børnebortførelses-loven (med tilhørende vejledning samt supplerende vejledning). 
Det hører heldigvis til sjældenhederne, at børn ligefrem bortføres af den ene forælder. Men 
det sker, og da er denne lovgivning relevant. 

• Børne- og ungeydelses-loven. 

• CPR-loven (med tilhørende vejledning). Denne lovgivning er især relevant i forbindelse 
med flytninger, da barnet skal registreres, hvor det opholder sig mest – uanset hvem af 
forældrene, der har bopælsretten. 

• Familieretshus-loven (med tilhørende vejledning). Denne lovgivning beskriver, 
hvordan Familieretshuset håndterer sine sager. 

• Folkeskole-loven. 

• Forvaltnings-loven. Denne lovgivning omhandler bl.a. inhabilitet, bisidder og 
partsrepræsentant, aktindsigt, meroffentligheds-princippet og partshøring. 

• Forældreansvars-loven (med tilhørende bekendtgørelse og vejledning). 

• Retspleje-loven. Denne lovgivning er især relevant med hensyn til ”tvangsfuldbyrdelse”, 
hvormed Familieretten kan gribe ind ved manglende samvær og lignende. 

  

Det kan som nævnt være svært at forholde sig til lovgivningen og paragrafferne. 

Derfor vil det efterfølgende også være en god ide at se på SKILSMISSEFAMILIEN ´s hjemmeside under ”Love og 
regler”. Her finder man mange informative sider (og flere kommer til), som har til hensigt at forklare de enkelte 
sammenhænge – og dermed yderligere hjælpe læseren i sin sag og eventuelt ruste vedkommende til det første 
møde med en advokat, så man hurtigt kan komme til sagens kerne. 

Du finder siden ”Relevant lovgivning” på denne side. 

 

 

 

  

https://www.skilsmissefamilien.dk/relevant-lovgivning
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SENESTE INDLÆG… 
Her kan du se en række oversigter over de beskrivelser, artikler, blog-indlæg og ”Vidste du…?-
indlæg, der er lagt på hjemmesiden siden seneste nyhedsbrev. 

 

 

Her er alle beskrivelserne af forskellige vigtige sammenhænge, der er blevet offentliggjort på hjemmesiden: 

DATO FOR OFF. EMNE LINK 

 Den 27. juli Bopæls- og samværsforælder Link 

Den 2. august Transport Link 

Den 5. august Tøj og lign. Link 

Den 24. august Barnets indflydelse Link 

Den 26. august Automatisk erstatningssamvær Link 

 

 

 

 

Desuden er en række artikler føjet til hjemmesiden under fanerne ”Viden” og ”Værktøjer”: 

DATO FOR OFF. EMNE LINK 

Den 28. juli Ekstra SU på ungdomsuddannelse Link 

Den 28. juli Ekstra SU på videregående uddannelse Link 

Den 12. august Ægtefællebidrag Link 

Den 16. august Samværsordning Link 

 

 

 

 

Og herunder følger en oversigt over alle blog-indlæg: 

DATO FOR OFF. EMNE LINK 

Den 6. august Status på skilsmisse-området Link 

Den 7. august Der skal gøre op med ”fastlåste og unuancerede 
kønsopfattelser” 

Link 

Den 10. august Lovforslaget om børnechecken i høring Link 

Den 14. august Somalia: vil tillade barne-ægteskaber ved tvang Link 

Den 19. august Familieretshusets sagsbehandlingstid Link 

 

 

http://www.skilsmissefamilien.dk/post/bopaels-og-samvaersforaelder
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/transport
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/toj-og-lign
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/barnets-indflydelse
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/automatisk-erstatningssamvaer
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/ekstra-su-paa-ungdomsuddannelse
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/ekstra-su-paa-videregaaende-uddannelse
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/aegtefaellebidrag
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/samvaersordning
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/status-paa-skilsmisse-omraadet
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/fastlaaste-og-unuancerede-konsopfattelser
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/lovforslaget-om-bornechecken-i-hoering
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/somalia-vil-tillade-barne-aegteskaber-ved-tvang
http://www.skilsmissefamilien.dk/post/familieretshusets-sagsbehandlingstid
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Og endelig er der de korte indlæg (”Vidste du…?”) på hjemmesiden under ”Seneste nyheder”, som indeholder 
korte og præcise facts i mange vigtige sammenhænge. Denne type indlæg er kun tilgængeligt få dage, hvorefter det 
erstattes af et nyt indlæg – og derfor nævnes alle i denne oversigt. 

 

DATO FOR OFF. BESKRIVELSE 

Den 27. juli Selv om forældrene har delt bopæl, er det fortsat forælderen, som barnet har sin 
folkeregister-adresse hos, som er barnets bopælsforælder. 

 

Den 1. august En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles af myndigheden inden 7 
arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller 

kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. 

 

Den 7. august Forældreansvarsloven sætter barnet over alt andet. Det fremgår således af § 1, at ”I alle 
forhold, som er omfattet af denne lov, skal hensynet til barnets bedste og barnets ret til 

trivsel og beskyttelse komme i første række”. 

 

Den 10. august Børne- og ungeydelsen består af to dele og forskellige beløbs-størrelser: børneydelsen 
er til børn under 15 år, mens ungeydelsen er til unge mellem 15 og 18 år. 

 

Den 16. august Har forældrene fælles forældremyndighed, kræver væsentlige beslutninger vedrørende 
barnets forhold enighed mellem forældrene. 

 

Den 26. august Et barn kan blive hørt i forbindelse med forældrenes skilsmisse. Har barnet den 
fornødne alder, modenhed og lignende, vil dets udsagn og ønsker også kunne tillægges 

tilsvarende vægtning. 

 

Den 29. august På SKILSMISSEFAMILIEN ´s hjemmeside kan du nu finde en samling af relevant 
lovgivning bestående af links til bl.a. ”Bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag”, 

”Familieretshusloven”, ”Forvaltningsloven” og ”Forældreansvarsloven”. 
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NYHEDER FRA ANDRE MEDIER… 
Hvilke skilsmisse-relaterede sammenhænge har været oppe i andre medier? 

SKILSMISSEFAMILIEN følger nyhedsstrømmen løbende – her får du et uddrag. 

 

 

 

”Eksperterne er enige, men der er ingen hjælp at få: ”De her børn er 
udsat for et massivt svigt”” (Berlingske, den 3. august). 

Hvert år bliver mere end 10.000 danskere skilt, og nogle børn forlades af én af forældrene – 
ofte faderen. Eksperter er enige om, at det kan få alvorlige konsekvenser – også senere i livet. 
Alligevel er der ingen hjælp at hente for de forladte børn. 

”Kristian Jensen skal betale ekskonen: dyr skilsmisse” (Se & Hør, den 12. 

august). 

Ifølge separations-erklæringen skal politikeren Kristian Jensen betale ægtefællebidrag til 
hans nu tidligere hustru, Trine Overmark Jensen, frem til år 2036. 

”Single-mor: ”Det ene øjeblik skrev jeg frække beskeder, det næste 
børstede jeg tænder på min syvårige” (ALT.dk, den 14. august). 

Da forfatter Anne Zenon blev skilt, åbnede en helt ny parallelverden med sex, fest og farver 
sig. Som single og mor til tvillinger konkurrerede faste sengetider og madpakker pludselig 
med en nyfunden frihed i en 9/5-ordning. Ny kærlighed sendte hende først på himmelflugt, 
så i knæ. 

”Nogle gange ønskede jeg, at han ville slå mig, for så kunne jeg gå med 
god grund” (ALT.dk, den 27. august). 

Social kontrol findes i alle kulturer – også den etnisk danske. Det er budskabet i den nye bog 
”Gid du var død”, hvor de to forfattere, Pia Offenberg og Brit Rendtorff, har talt med kvinder 
fra forskellige samfundslag i Danmark, som har det til fælles, at de er blevet psykisk 
nedbrudt af at være i et parforhold. 

 

Følg med i alle skilsmisse-relaterede nyheder ved at følge SKILSMISSEFAMILIEN´s Facebook-gruppe. 

 

 

  

https://www.facebook.com/groups/182191709099656/
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DEN KOMMENDE TID… 
Her ser vi ind i den kommende tid og de aktiviteter, der venter forude.  

Vi afventer lige nu høringssvarene fra en række organisationer og myndigheder, som er lige på trapperne, i sagen om 
deling af børne- og ungeydelsen. Der var høringsfrist den 21. august, men høringssvarene er ikke blevet frigivet inden 
vores deadline – vi følger naturligvis sagen nøje, da den kan have stor betydning for mange skilsmisse-familier. 

SKILSMISSEFAMILIEN ´s hjemmeside er fortsat ved at blive udbygget med artikler om skilsmisse-relaterede 
sammenhænge. De kommende artikler, der forventes at udkomme i september måned, handler bl.a. om bodeling, 
forældremyndighed samt konfirmations- og beklædningsbidrag. 

Desuden vil der komme en kalender med arrangementer, som handler om skilsmisse, stresshåndtering, psykisk 
mestring, børn og andre egnede emner.  

 

Husk, at du på SKILSMISSEFAMILIEN´s hjemmeside og i vores Facebook-gruppe kan finde masser af artikler, viden, 
værktøjer og meget andet om skilsmisse-relaterede sammenhænge, psykisk mestring, kommunikation, børns behov 
og meget andet. 

 

 

 

 
 

  

 
 
 

SKILSMISSEFAMILIEN 

- med barnet i centrum 

 

Læs mere 

på 

www.skilsmissefamilien.dk 

 

http://www.skilsmissefamilien.dk/post/aktuel-sag-deling-af-bornechecken
http://www.skilsmissefamilien.dk/
https://www.skilsmissefamilien.dk/facebook
www.skilsmissefamilien.dk

