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Skilte forældre behøver rådgivning om fælles forældreansvar 
 

Ny rapport fra Center for Familieudvikling viser, at skilte forældre har stor glæde af ny viden 

og rådgivning i, hvordan de skal samarbejde om deres børn efter bruddet. Forældreansvars-

loven forpligter forældrene til at dele ansvaret for børnenes trivsel, men for mange er det en 

uoverskuelig opgave uden en håndsrækning. 

 

Siden 2010 har Center for Familieudvikling som det eneste sted i landet tilbudt et fokuseret under-

visningsprogram til separerede og skilte forældre, der skal samarbejde om børn efter bruddet. Kur-

set er sat i værk med satspuljemidler fra Familiestyrelsen for en fireårig periode. Formålet er at give 

forældrene konkrete værktøjer til at forbedre kommunikationen og give dem øget viden om de psy-

kiske reaktioner, som familiebrud ofte fremkalder hos børn og voksne.  

 

Nu offentliggør Center for Familieudvikling en statusrapport fra satspuljeprojektets første år. Rap-

porten indeholder kursisternes evalueringer fra de 11 kurser, der indtil nu er afholdt, samt dybdegå-

ende interviews med et lille udpluk af forældrene.  

 

Samtlige forældre i rapporten fortæller, at kurset har givet dem et bedre udgangspunkt for at kunne 

støtte deres børn og træffe beslutninger, der er til børnenes bedste. Forældrene føler sig bedre rustet 

til at hjælpe deres børn gennem bruddet, fordi de selv er blevet mødt med omsorg, viden og rådgiv-

ning over tid. 

 

Netop nu står forældreansvarsloven foran en revidering. Center for Familieudvikling anbefaler, at 

loven fremadrettet sikrer, at alle forældre, der skal samarbejde om børn efter et brud – uanset kon-

fliktgrad – tilbydes undervisning i, hvad det konkret betyder at have fælles forældreansvar. 

 

”Familiebrud er et afgørende socialt – og sundhedsfagligt område, hvor der er et stort og udækket 

behov for tilbud. For mange forældre er samarbejdet forbundet med meget svære følelser. For no-

gen er opgaven så svær, at det ender i langstrakte konflikter og retssager. En tidlig indsats i form af 

undervisning kan ruste forældrene til at bære dem selv og deres børn bedre gennem bruddet. Det 

ved vi fra egne erfaringer og fra international forskning”, siger centerleder og psykolog Annette 

Due Madsen. 

 

Kurset retter sig til det brede flertal af familier – og behovet er stort. Årligt oplever ca. 28.000 dan-

skere en skilsmisse. Dertil skal lægges de mange papirløse forældreforhold, der også ender i brud.  

 

Center for Familieudvikling er en selvstændig non-profit organisation, som blev etableret i 2004. 

Centret er stiftet og drevet med økonomisk støtte fra Ole Kirks Fond.  

 

Læs mere på www.familieudvikling.dk 

 

http://www.familieudvikling.dk/

