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Må lærere og pædagoger blande sig, når forældre skal skilles? Hvad gør man f.eks.
som lærer eller pædagog, når man kan se, at en 7-7-ordning skader barnet mere, end den gavner? Eller når
vreden tager overhånd, og barnet er kommunikationsled mellem mor og far? Denne letlæste guide samler
eksisterende viden om emnet børn og skilsmisser og viser, hvordan de professionelle i barnets hverdag kan
støtte barnet og dets forældre. For nogle børn giver forældrenes skilsmisse anledning til lige så alvorlig en
krise, som hvis der var tale om dødsfald i familien. Den krise bringer barnet med sig i dagtilbud og skole, og
derfor er det vigtigt, at pædagoger og lærere er klædt på til at håndtere og rumme barnets sorg.
At leve op til det ansvar forudsætter en tæt tilknytning til børnene, men også tillid og åbenhed i relationen til
forældrene. Bogen gennemgår tilgange til det pædagogiske arbejde med familier i skilsmisse og opridser den
psykologiske baggrund for børnenes reaktioner. De vigtigste regler i familieansvarsloven præsenteres, og en
række eksempler peger på de mange dilemmaer, der kan opstå i samarbejdet med skilte forældre, når deres
ønsker og rettigheder støder sammen med børnenes behov.
John Aasted Halse er børnepsykolog og tidligere formand for Børns Vilkår. Han er forfatter til en lang række
bøger.

Enlig mor eller far. barn yder juridisk og psykologisk rådgivning. På mødet får du overblik over dine
rettigheder - børn, skilsmisse og bodeling. På mødet får du overblik over dine rettigheder - børn, skilsmisse
og bodeling. Overblik og genveje til information og selvbetjening ved separation og skilsmisse
Rådgivningsmøde med skilsmisseadvokat til kr. barn yder juridisk og psykologisk rådgivning. Overblik og
genveje til information og selvbetjening ved separation og skilsmisse Rådgivningsmøde med
skilsmisseadvokat til kr. Hvert 3. Advokatfirmaet Sonja Toft har meget stor erfaring i alle disse sager
omkring børnene, når forældrene ønsker at flytte fra hinanden. Hvor skal børnene bo. Advokatfirmaet Sonja
Toft har meget stor erfaring i alle disse sager omkring børnene, når forældrene ønsker at flytte fra hinanden.
Det har I også som udgangspunkt efter en separation eller en skilsmisse. På mødet får du overblik over dine
rettigheder - børn, skilsmisse og bodeling. Når I går fra hinanden, skal I blive enige om, hvordan samværet
med barnet skal fungere Vi behandler klagesager om fx adoption, navne, anbringelse af børn og unge,
forældremyndighed og samvær, ægteskab og skilsmisse m. barn yder juridisk og psykologisk rådgivning.
Hvert 3. Advokat med speciale i skilsmisse og separation. 8 animerede film om skilsmisse til indskoling og
mellemtrinnet. Advokat med speciale i skilsmisse og separation. 000.

