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Nyt skilsmissesystem giver håb og optimisme for børn og familier i 

skilsmisse 
Center for Familieudvikling er meget positive over, at alle partier er enige om et nyt familieretsligt 

system, der sætter børns trivsel i fokus og giver forældrene bedre mulighed for at komme godt gennem 

skilsmissen. 

Alt for mange børn belastes af forældrenes vanskelige samarbejde efter skilsmisse, og der har været alt for 

lidt fokus på at give en kvalificeret og differentieret støtte til både børn og forældrene gennem den første 

svære tid i en skilsmisse. 

Derfor glæder Center for Familieudvikling sig over, at det nye familieretslige system er en klar opgradering 

af det nuværende system med fokus på at rette op på nogle af de fejl og mangler, der er i det nuværende 

system. 

Center for Familieudvikling hæfter sig særligt ved følgende: 

• At man screener forældrene, så de får differentieret hjælp og støtte til at etablere et godt nok 

samarbejde efter skilsmissen til gavn for børnenes udvikling og trivsel. 

• At man i familieretshuset vægter de børne- og familiefaglige kompetencer, så man får etableret en 

stærk fagprofessionel kultur baseret på psykologisk viden om børn og familier i skilsmisse. 

• At man med etablering af en 3 måneders refleksionsperiode og de tilbud, som forældrene tilbydes, 

får givet den plads og tid til forældrene kan få en god start på samarbejdet efter skilsmissen. 

• At man i de komplicerede røde skilsmissesager får sat fokus på samarbejdet med mellem 

kommunerne og familieretten, så forældrene og børn oplever at systemer arbejder sammen. 

”Det der er afgørende for det nye familieretssystem bliver en succes er, at man får etableret nogle 

familieretshuse, der har en stærk psykologfaglig identitet, så man kan tiltrække og fastholde kvalificerede 

medarbejdere, der kan bidrage til at udvikle en stærk fagkultur, siger Jan Kaa Kristensen, psykolog, souschef 

hos Center for Familieudvikling.” 

”En skilsmisse er en stor belastning for både forældre og børn, og muligheden for differentieret og 

kvalificeret hjælp og støtte er afgørende for hele familie kommer godt igennem forløbet. Hvis de 

intentioner, der er i det nye skilsmissesystem bliver til virkelighed, er det en stor gevinst for familierne og 

dermed også for samfundet”. 
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