
Anmodning om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling 
(§ 32 i forældreansvarsloven)

Denne blanket udfyldes af forældre, der har fællesbarn/fællesbørn under 18 år og ønsker børnesagkyndig 
rådgivning eller konfliktmægling i Familieretshuset. 

Oplysninger om forælder 1 
Fulde navn: 

CPR-nummer: Telefonnummer i dagtimerne: 

Adresse: Postnr.: By: 

E-mail:

Oplysninger om forælder 2 
Fulde navn: 

CPR-nummer: Telefonnummer i dagtimerne: 

Adresse: Postnr.: By: 

E-mail:

Jeg/vi kunne godt tænke os (Sæt ét kryds) 

Vi/jeg vil gerne tale om (ansøger 1) 

Journalnummer (udfyldes af Familieretshuset) 

Børnesagkyndig rådgivning (se vejledning pkt. 1) eller 

Konfliktmægling (se vejledning pkt. 2) 

Forældresamarbejde 

Barnets bopæl/forældremyndighed 

Samvær 



Vedrørende barnet/børnene 
Fulde navn: CPR-nr.: 

Fulde navn: CPR-nr.: 

Fulde navn: CPR-nr.: 

Fulde navn: CPR-nr.: 

Verserende sager 

Mødetidspunkt 

Underskrifter 
(Du skal ikke skrive blanketten under i hånden, hvis du sender den ind digitalt, og underskriver med NemID) 
Forælder 1's underskrift: Dato: 

Forælder 2's underskrift: Dato: 

Deltagelse (udfyldes af ansøger 2)

Vi har ingen verserende sager om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær 

Vi har en verserende sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær 

Vi vil gerne undgå at indkalde dig på et tidspunkt, hvor du allerede nu ved, at du ikke vil kunne komme til møde. Hvis der er 
dage, hvor du ikke vil kunne møde i Familieretshuset, kan du oplyse det her. Vi vil så vidt muligt tage hensyn til dine 
oplysninger. 

Jeg/vi vil ikke kunne møde følgende dage/uger (skriv ugenr.): 

Hvis du ønsker at deltage, skal du sætte kryds i Ja. Ønsker du ikke at deltage, skal du sættes kryds i Nej og evt. oplyse en 
begrundelse. 

Ja 

Nej, oplys begrundelse 



Vejledning om børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling 

1. Børnesagkyndigrådgivning
Børnesagkyndig rådgivning er et åbent og gratis tilbud til skilte forældre, der uden at rejse en sag ønsker at få specialiseret 
børnefaglig råd og vejledning til at finde gode løsninger på uoverensstemmelser om fælles børn.

Rådgivningen finder sted hos en børnesagkyndig rådgiver og varer 1-2 timer. 

Formålet med rådgivningen er at hjælpe forældrene til at løse deres uoverensstemmelser under hensyn til, hvad der er bedst 
for barnet. 

Rådgivningen vil finde sted, hvis en af forældrene har ønske herom. Formålet med rådgivningen vil dog normalt bedst kunne 
opfyldes, hvis begge forældre medvirker. 

Den børnesagkyndige rådgiver laver efter rådgivningen et kort notat om resultatet og om eventuelle aftaler mellem parterne. 

Den børnesagkyndige rådgiver må kun give en udtalelse om sagen til Familieretshuset, hvis parterne samtykker herom. 

Læs mere om børnesagkyndig rådgivning på Børnesagkyndig rådgivning (familieretshuset.dk)

Hvor afholdes mødet? 
Børnesagkyndig rådgivning afholdes som videomøde, hvis du har NemID samt en computer, tablet, smartphone eller lignende 
med internetadgang. Hvis du ikke har det, kan mødet afholdes fysisk i en af Familieretshusets afdelinger. 

2. Konfliktmægling
Konfliktmægling er et åbent og gratis konfliktløsningstilbud til skilte forældre, der ønsker selv at
gøre en indsats for at blive enige.
Familieretshuset's tilbud om konfliktmægling er helt uafhængigt af den almindelige sagsbehandling, og
man rejser ikke en sag hos os, hvis man benytter tilbuddet.

Det særlige ved konfliktmægling er: 
• At l selv bestemmer, hvad l vil bruge mæglingen til: om l vil fokusere på at få løst konkrete

uenigheder eller om l vil fokusere på helt generelt at få jeres forældresamarbejde til at
fungere eller begge dele.

• At mægleren bruger en metode, der hjælper jer til at få talt om tingene, så l kommer til
at få et større indblik i hinandens måde at tænke på og får øje på nye muligheder

• At mægleren derfor hverken bidrager med rådgivning eller vejledning eller kan bestemme, hvad l skal gøre.

Konfliktmæglingen kan naturligvis kun gennemføres, hvis l begge ønsker det, og hvis l begge deltager. 

Derudover er det vigtigt, at l er motiverede for at få talt om tingene og lavet nogle aftaler, som l begge kan være tilfredse med. 
Det er det, mæglingen kan hjælpe med. Vi forventer ikke, at l selv ved, hvad der skal komme ud af mæglingen. Det kommer l 
frem til gennem den fælles proces. 

Mægleren har en grunduddannelse som jurist, socialrådgiver eller psykolog, men arbejder som mægler på baggrund af en 
særlig efteruddannelse i konfliktmægling i familieforhold. 

• Mægleren vil optræde neutral og upartisk overfor jer og jeres problemstillinger
• Mægleren har ikke kendskab til en evt. sag i Familieretshuset
• Mægleren er procesleder og giver ikke råd eller vejledning
• Mægleren fokuserer på at hjælpe jer til at få øje på nye muligheder i jeres uenigheder
• Mægleren vil hjælpe med at bringe barnets perspektiv ind i mæglingen, hvis det ikke sker af sig selv
• Mægleren hjælper gerne med at skrive eventuelle aftaler ned, hvis l ønsker det
• Mægleren har tavshedspligt

https://familieretshuset.dk/forloeb-og-tilbud/forloeb-og-tilbud/boernesagkyndig-raadgivning


Hvor længe varer mæglingen? 
Konfliktmæglingen varer 3 timer. Har l brug for mere tid, kan l aftale et nyt mæglingsmøde med mægleren. 
l bliver budt på kaffe, te og vand.

Kan man have bisidder med? 
Det er ikke forbudt at have bisiddere med til en konfliktmægling. Vi vil dog altid gerne bede jer overveje formålet med at have 
en bisidder med. Mægling lægger op til, at det er jer, der arbejder med jeres indbyrdes konflikter, og derfor har det normalt 
mindre betydning, hvordan f.eks. professionelle bisiddere ser på situationen. Hvis l mener det vil fremme processen at 
medbringe bisidder, vil vi gerne, at l har orienteret hinanden om det, så det ikke er en overraskelse for den ene af jer, når l 
møder op. 

Læs mere om konfliktmægling på Konfliktmægling (familieretshuset.dk)

Sådan udfylder du:  
Udskriv PDF-blanketten og udfyld i hånden,  
eller gem PDF-blanketten på din computer og udfyld og underskriv herfra. Husk at gemme undervejs. 

Sådan sender du:  
Digitalt: se vejledning: Sådan sender du en PDF-blanket til Familieretshuset. 
Fysisk: Aflever ansøgningen på én af Familieretshusets adresser eller send med fysisk post til: 

Familieretshuset 
Storetorv 10  
6200 Aabenraa 

Behandling af personoplysninger 
Familieretshuset udfører behandling af personoplysninger ved elektronisk databehandling, og databeskyttelsesforordningen 
gælder derfor for sagsbehandling af enhver art i Familieretshuset. 
Ønsker du information herom, kan du læse mere på www.familieretshuset.dk/persondata 

http://www.familieretshuset.dk/
https://familieretshuset.dk/media/1231/anmod_bsagkyn_raadg_konfliktm.pdf
http://www.familieretshuset.dk/persondata
https://familieretshuset.dk/media/1790/vejledning_send_post_med_e-boks.pdf
https://familieretshuset.dk/forloeb-og-tilbud/forloeb-og-tilbud/konfliktmaegling
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