
Ansøgning om ændring af bopæl 
 

Hvis I har fælles forældremyndighed over barnet, er det den forælder, som barnet bor hos, der kan bestemme, hvor 
i landet barnet skal bo. Hvis barnet skal flytte til udlandet, Grønland eller Færøerne, skal I være enige om dette. 

Hvis en forælder har forældremyndigheden alene over barnet, bestemmer denne forælder, hvor barnets bopæl skal 
være. Det gælder både bopæl i Danmark og i udlandet. 
  
Hvis I ikke er enige om at ændre forældremyndighed: 
Der kan være mange årsager til, at I ikke er enige om at ændre forældremyndigheden. I kan få hjælp og rådgivning i 
Familieretshuset til at finde den bedste løsning for barnet. 
  
Hvis du ønsker at ændre til ene forældremyndighed: 
Er I ikke enige om at ændre forældremyndigheden, skal du kontakte Familieretshuset. Vi vurderer jeres sag og vil 
forsøge at finde frem til en løsning, I kan leve godt med. Vores arbejde tager udgangspunkt i at finde den bedste 
løsning for barnet. 
  
I Familieretshuset kan I få hjælp til at lave aftaler, som fungerer godt for jeres barn. Vi tilbyder flere former for hjælp.

Oplysninger om forælder 1 (den, som udfylder skemaet) 
 

CPR-nummer: 
 

Familieretshuset vil gerne have mulighed for at ringe til dig 
og spørge mere ind til jeres og barnets situation

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

Fulde navn:

Jeg har ikke noget CPR-nr.

Telefonnummer i dagtimerne: 
 

E-mail: 
 

Land:

NejJaHar du navne- og adressebeskyttelse i CPR?

NejJaMå oplysningerne om navn alligevel udleveres til den anden forælder/part? 

NejJaMå oplysningerne om adresse alligevel udleveres til den anden forælder/part? 

VIGTIGT: Hvis du har navne- og adressebeskyttelse, skal du oplyse, om vi må videregive henholdsvis dit navn og din adresse til den 
anden forælder/part. Du skal være opmærksom på, at vi kun kan følge dine anvisninger, hvis navne- og adressebeskyttelsen fremgår af 
CPR-registret. Gør den ikke det, skal vi jf. lovgivningen udlevere navne- og adresseoplysningerne mellem sagens parter  - også selvom du 
ikke ønsker det, eller selv mener at have navne- og adressebeskyttelse. 
Husk at navne- og adressebeskyttelse som udgangspunkt kun gælder i 12 måneder. Hvis du er i tvivl, kan du læse mere om navne- og 
adressebeskyttelse på www.borger.dk.  
 

http://www.borger.dk


Oplysninger om forælder 2 (Du bedes udfylde de oplysninger, du kender, om den anden forælder) 
 

Oplysninger om barnet/børnene (oplys navnene på de børn, du ønsker at søge for)
CPR-nr.: 
 

CPR-nr.: 
 

CPR-nr.: 
 

CPR-nr.: 
 

CPR-nummer: 
 

Telefonnummer i dagtimerne: 
 

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

Fulde navn:

Fulde navn:

Fulde navn:

Fulde navn:

Fulde navn:

Jeg kender ikke CPR-nr.

Land:

Jeg kender ikke e-mail
E-mail

NejJaHar jeres barn/børns bopæl tidligere været behandlet?

Barnets/børnenes bopæl

Du bedes oplyse, hvorfor du søger om, at barnet/børnene skal have bopæl hos dig, og hvorfor du mener, 
at ændringen er til barnets bedste. 
Hold det gerne konkret, du vil kunne uddybe til et eventuelt møde hos Familieretshuset



Jeres samarbejde og kommunikation
Har du haft kontakt med barnet/børnenes anden forælder det sidste halve år?

Nej

Ja

Ingen konflikt

Meget lav grad af konflikt

Hvordan opfatter du selv graden af konflikt med barnets anden forælder i løbet af de seneste 6 måneder?

Lav grad af konflikt

Moderat grad af konflikt

Høj grad af konflikt

Meget høj grad af konflikt

Ekstrem grad af konflikt

Fuldstændig enig Enig

Gennem de sidste 6 mdr. har barnets anden forælder og jeg klaret eventuelle konflikter mellem os på en 
måde som var ok for os begge?

Hverken eller Uenig Fuldstændig uenig

Fuldstændig enig Enig

Gennem de sidste 6 mdr. har barnets anden forælder og jeg haft konflikter i så høj en grad at det har 
påvirket vores barn/børns trivsel særdeles negativt

Hverken eller Uenig Fuldstændig uenig

Hvor enig er du i følgende udsag:
Fuldstændig 
enig

EnigDen anden forælder og jeg formår at samarbejde 
omkring det vigtigste i vores barns/børns liv

Hverken 
eller

Uenig Fuldstændig 
uenig

Fuldstændig 
enig

EnigDen anden forælder og jeg kan deltage sammen 
til begivenheder, der er vigtige for vores barn/
børn, uden der opstår dårlige stemning?

Hverken 
eller

Uenig Fuldstændig 
uenig

Fuldstændig 
enig

EnigDen anden forælder og jeg er generelt begge 
gode til at indgå og overholde aftaler om vores 
barn/børn

Hverken 
eller

Uenig Fuldstændig 
uenig

Fuldstændig 
enig

EnigJeg har respekt for barnets anden forælder som 
person

Hverken 
eller

Uenig Fuldstændig 
uenig



Barnets/børnene helbred og trivsel

Ja, beskrive hvad drejer problemerne sig om ?

Nej

Har barnet - eller nogle af børnene - alvorlige problemer helbredet eller  
udviklingsproblemer

Nej Ja

Har du haft kontakt med barnet/børnene det sidste halve år ?

Ved ikke

Ja,uddyb venligst ?

Nej

Ved ikke

Tænk på det sidste halve år: har en fagperson udtrykt bekymring for, hvordan dit barn/dine børns trives?

Ja,uddyb venligst ?

Nej

Ved ikke

Har der været underretninger hos kommunen, fordi nogen var bekymret for dit barns/dine børns trivsel?

Ja,uddyb venligst ?

Nej

Har kommunen iværksat en støtteforanstaltning til barnet/børnene, fordi der var bekymring for dets/deres 
trivsel og udvikling 

Ved ikke

Er kommunen for tiden ved at foretage en børnefaglig undersøgelse på dit barn/dine børn? 

Ja,uddyb venligst ?

Nej

Ved ikke

Særlige forhold

Har jeres barn/børn været udsat for vanrøgt?

I boksen herunder kan du se nogle forhold, som kan skade jer og jeres barns helbred og trivsel. Læs teksten 
igennem og kryds af, hvis nogen af forholdene passer i jeres tilfælde. 
Du vil have mulighed for at udbyde her og i de efterfølgende trin

Uddyb venligst



Har jeres barn/børn været udsat for seksuelt grænseoverskridende adfærd? Fx blevet berørt på upassende måde, 
udsat for blottelse, har deltaget i eller set på seksuelle aktiviteter

Har jeres barn/børn været udsat for fysisk vold? Fx rusket, skubbet, slået, sparket, holdt indespærret eller andet.

Har jeres barn/børn været udsat for psykisk vold? Fx gentagne trusler om afstraffelse, bliver nedgjort eller ydmyget eller 
andet

Uddyb venligst

Uddyb venligst

Uddyb venligst

Særlige forhold fortsat

NejJaEr forholdet meldt til politiet ?

NejJaEr kommunen underrettet om forholdet?

NejJaEr forholdet meldt til politiet ?

NejJaEr kommunen underrettet om forholdet?

Nej

NejJa

JaEr kommunen underrettet om forholdet?

Er forholdet meldt til politiet ?

Har der været fysisk vold mellem jer som forældre? Fx rusket, skubbet, slået, sparket eller andet
Uddyb venligst

Uddyb venligst
Har der været psykisk vold mellem jer som forældre?

Nej

NejJa

JaEr kommunen underrettet om forholdet?

Er forholdet meldt til politiet ?

Nej

NejJa

JaEr kommunen underrettet om forholdet?

Er forholdet meldt til politiet ?

Har du eller den anden forælder et misbrug af alkohol eller receptpligtig medicin?
Uddyb venligst



Har du eller den anden forælder et forbrug af illegale stoffer?

Er du eller den anden forælder diagnosticeret med en svær psykisk lidelse, som du mener, har betydning for jeres barn/
børn? Fx svær depression, ADHD, PTSD, personlighedsforstyrrelse eller, at personen er selvmordstruet

Har du eller den anden forælder problemer med politiet eller en kriminel fortid?

Ingen af ovenstående

Uddyb venligst

Uddyb venligst

Særlige forhold fortsat

Vold i hjemmetVar det på grund af Seksuelle overgreb

Andre former for vold Andet, udbyd venligst

Afsoner den anden forælder for tiden fængslestraf ? Ja Nej

Barnets/børnenes sikkerhed og tryghed

Obs: Du skal svare ja på spørgsmålene herunder, hvis det gælder for et eller flere af de børn ansøgning omhandler

Ja, udbyd venligstNej

Har du været bekymret for, om dit barn/dine børn gentagende gange har lidt overlast gennem 
det sidste halve år, når det/de var sammen med den anden forælder eller i den anden forælders hjem ?

Har andre sagt, at de er bekymrede for barnets/børnenes sikkerhed, når barnet/børnene er  
sammen med den anden forældre eller i den anden forælders hjem?

Har dit barn/dine børn nogensinde hørt eller set fysisk vold i hjemmet? Fx at voksne slår hinanden eller slår på barnets/
børnenes søskende?

Ja, udbyd venligstNej

Ja, udbyd venligstNej



Ja, udbyd venligstNej

Gennem det seneste år, har du på nogen måde været bange eller urolig for din egen sikkerhed på grund af den anden 
forælder?

Gennem det seneste år, har nogen anden givet udtryk for bekymring om din sikkerhed?

Har politiet været tilkaldt, eller er der indgivet en politianmeldelse på grund af den anden forælders adfærd ovenfor dig 
eller barnet/nørnene?

Har den anden forældre nogensinde fået tilhold mod at besøge/opsøge dig? Ja, har  
tilhold 
nu

Ja, har tid- 
ligere haft 
tilhold

Nej

Din tryghed

Ja, udbyd venligstNej

Ja, udbyd venligstNej

Gennem det seneste år, har den anden forælder gentagne gange fulgt efter dig, overvåget dig eller kontaktet dig mod 
din vilje på en måde, der gør dig urolig. 

Klik på et eller flere af nedenstående udsagn, der passer på din situation

Gennem det seneste år, har den anden forælder behandlet dig nedgørende flere gange, optrådt ekstremt jaloux eller 
forsøgt at kontrollere dig gentagne gange.

Gennem det seneste år, har den anden forælder truet med at skade dig eller nogen, du holder af.

Gennem det seneste år, har den anden forælder skadet dig fysisk på en måde, som ikke var et uheld, eller tvunget dig 
til at gøre noget, du ikke ville.

Intet af ovenstående

Uddyb venligst

Uddyb venligst

Uddyb venligst

Uddyb venligst



Oplysninger om eventuel advokat

Telefonnummer i dagtimerne: 
 

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

Navn:

E-mail

Jeg har aftalt med min advokat, at advokaten deltager i mødet

Jeg har aftalt med min advokat, at skriftlig sagsbehandling skal 
sendes til advokaten

Vi gør opmærksom på, at det ikke er nødvendigt at have en advokat for at få behandlet en sag i Familieretshuset.

NejJa

NejJa

Kommentar:

Yderligere oplysninger

Hvis du har yderligere kommentarer til ansøgningen, kan du skrive dem herunder:

Du kan eventuelt vedlægge relevante dokumenter, som fx politianmeldelser, skadestuerapporter, børnefaglige 
undersøgelser fra kommunen eller aktuelle udtalelser fra institutioner og skoler.



Hvad nu?  
Vi vil nu læse din henvendelse og vurdere, hvordan vi bedst kan hjælpe dig og dit barn/dine børn. 
  
Hvis vi vurderer, at der skal indkaldes til et møde, vil indkaldelsen komme i din e-Boks. 
  
  
Som hovedregel videregiver vi samtlige oplysninger i din ansøgning sammen med dit og barnet/børnenes fulde 
navn og adresse til den anden forælder. Hvis det fremgår af CPR-registret, at du og barnet/børnene har beskyttet 
navn og adresse, videregiver vi kun disse oplysninger, hvis du i ansøgningen har givet tilladelse til det.  

 

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

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

Dato: 
 

Jeg erklærer, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte, og at jeg er bekendt med, at det er strafbart at afgive 
urigtig erklæring ifølge straffelovens § 163. 
 

http://www.familieretshuset.dk/persondata


Vejledning 
Du kan læse mere om reglerne for bopæl her www.familieretshuset.dk/bopael. 
  
Inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet, er det en god idé at have disse oplysninger klar:  
 • Navnet på den anden forælder  
 • Cpr-nummer eller fødselsdato på den anden forælder  
 • Hvis du har en skriftlig privat aftale, kan du vedhæfte en kopi af aftalen  
  
Familieretshuset informerer den anden forælder om, at du har indsendt en ansøgning, og hvad ansøgningen 
drejer sig om. Vi foretager altid en konkret vurdering af din besvarelse, men som hovedregel videregiver vi dine 
svar til den anden forælder.  
  
Desuden har den anden forælder som udgangspunkt ret til at få en kopi af oplysningerne, hvis han eller søger om 
aktindsigt. 
  
Forløbet 
Når I er uenige om forældremyndigheden, vil I i langt de fleste tilfælde blive indkaldt til et møde, hvor vi vil forsøge 
at finde frem til en fornuftig løsning for alle. Det er altid bedst for jeres barn, hvis I finder en løsning, I kan 
samarbejde om. Derfor vil vi i første omgang forsøge at hjælpe jer til at blive enige om en løsning.  
  
 

https://www.familieretshuset.dk/bopael

Ansøgning om ændring af bopæl
 
Hvis I har fælles forældremyndighed over barnet, er det den forælder, som barnet bor hos, der kan bestemme, hvor i landet barnet skal bo. Hvis barnet skal flytte til udlandet, Grønland eller Færøerne, skal I være enige om dette.
Hvis en forælder har forældremyndigheden alene over barnet, bestemmer denne forælder, hvor barnets bopæl skal være. Det gælder både bopæl i Danmark og i udlandet.
 
Hvis I ikke er enige om at ændre forældremyndighed:
Der kan være mange årsager til, at I ikke er enige om at ændre forældremyndigheden. I kan få hjælp og rådgivning i Familieretshuset til at finde den bedste løsning for barnet.
 
Hvis du ønsker at ændre til ene forældremyndighed:
Er I ikke enige om at ændre forældremyndigheden, skal du kontakte Familieretshuset. Vi vurderer jeres sag og vil forsøge at finde frem til en løsning, I kan leve godt med. Vores arbejde tager udgangspunkt i at finde den bedste løsning for barnet.
 
I Familieretshuset kan I få hjælp til at lave aftaler, som fungerer godt for jeres barn. Vi tilbyder flere former for hjælp.
Oplysninger om forælder 1 (den, som udfylder skemaet)
 
CPR-nummer:
 
Familieretshuset vil gerne have mulighed for at ringe til dig og spørge mere ind til jeres og barnets situation
Adresse:
 
Postnr.:
 
By:
 
Fulde navn:
Jeg har ikke noget CPR-nr.
Telefonnummer i dagtimerne:
 
E-mail:
 
Land:
Nej
Ja
Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR?
Nej
Ja
Må oplysningerne om navn alligevel udleveres til den anden forælder/part? 
Nej
Ja
Må oplysningerne om adresse alligevel udleveres til den anden forælder/part? 
VIGTIGT: Hvis du har navne- og adressebeskyttelse, skal du oplyse, om vi må videregive henholdsvis dit navn og din adresse til den anden forælder/part. Du skal være opmærksom på, at vi kun kan følge dine anvisninger, hvis navne- og adressebeskyttelsen fremgår af CPR-registret. Gør den ikke det, skal vi jf. lovgivningen udlevere navne- og adresseoplysningerne mellem sagens parter  - også selvom du ikke ønsker det, eller selv mener at have navne- og adressebeskyttelse.
Husk at navne- og adressebeskyttelse som udgangspunkt kun gælder i 12 måneder. Hvis du er i tvivl, kan du læse mere om navne- og adressebeskyttelse på www.borger.dk. 
 
Oplysninger om forælder 2 (Du bedes udfylde de oplysninger, du kender, om den anden forælder)
 
Oplysninger om barnet/børnene (oplys navnene på de børn, du ønsker at søge for)
CPR-nr.:
 
CPR-nr.:
 
CPR-nr.:
 
CPR-nr.:
 
CPR-nummer:
 
Telefonnummer i dagtimerne:
 
Adresse:
 
Postnr.:
 
By:
 
Fulde navn:
Fulde navn:
Fulde navn:
Fulde navn:
Fulde navn:
Jeg kender ikke CPR-nr.
Land:
Jeg kender ikke e-mail
E-mail
Nej
Ja
Har jeres barn/børns bopæl tidligere været behandlet?
Barnets/børnenes bopæl
Du bedes oplyse, hvorfor du søger om, at barnet/børnene skal have bopæl hos dig, og hvorfor du mener, at ændringen er til barnets bedste.
Hold det gerne konkret, du vil kunne uddybe til et eventuelt møde hos Familieretshuset
Jeres samarbejde og kommunikation
Har du haft kontakt med barnet/børnenes anden forælder det sidste halve år?
Nej
Ja
Ingen konflikt
Meget lav grad af konflikt
Hvordan opfatter du selv graden af konflikt med barnets anden forælder i løbet af de seneste 6 måneder?
Lav grad af konflikt
Moderat grad af konflikt
Høj grad af konflikt
Meget høj grad af konflikt
Ekstrem grad af konflikt
Fuldstændig enig
Enig
Gennem de sidste 6 mdr. har barnets anden forælder og jeg klaret eventuelle konflikter mellem os på en måde som var ok for os begge?
Hverken eller
Uenig
Fuldstændig uenig
Fuldstændig enig
Enig
Gennem de sidste 6 mdr. har barnets anden forælder og jeg haft konflikter i så høj en grad at det har påvirket vores barn/børns trivsel særdeles negativt
Hverken eller
Uenig
Fuldstændig uenig
Hvor enig er du i følgende udsag:
Fuldstændig
enig
Enig
Den anden forælder og jeg formår at samarbejde omkring det vigtigste i vores barns/børns liv
Hverken
eller
Uenig
Fuldstændig uenig
Fuldstændig
enig
Enig
Den anden forælder og jeg kan deltage sammen til begivenheder, der er vigtige for vores barn/børn, uden der opstår dårlige stemning?
Hverken
eller
Uenig
Fuldstændig uenig
Fuldstændig
enig
Enig
Den anden forælder og jeg er generelt begge gode til at indgå og overholde aftaler om vores barn/børn
Hverken
eller
Uenig
Fuldstændig uenig
Fuldstændig
enig
Enig
Jeg har respekt for barnets anden forælder som person
Hverken
eller
Uenig
Fuldstændig uenig
Barnets/børnene helbred og trivsel
Ja, beskrive hvad drejer problemerne sig om ?
Nej
Har barnet - eller nogle af børnene - alvorlige problemer helbredet eller 
udviklingsproblemer
Nej
Ja
Har du haft kontakt med barnet/børnene det sidste halve år ?
Ved ikke
Ja,uddyb venligst ?
Nej
Ved ikke
Tænk på det sidste halve år: har en fagperson udtrykt bekymring for, hvordan dit barn/dine børns trives?
Ja,uddyb venligst ?
Nej
Ved ikke
Har der været underretninger hos kommunen, fordi nogen var bekymret for dit barns/dine børns trivsel?
Ja,uddyb venligst ?
Nej
Har kommunen iværksat en støtteforanstaltning til barnet/børnene, fordi der var bekymring for dets/deres trivsel og udvikling 
Ved ikke
Er kommunen for tiden ved at foretage en børnefaglig undersøgelse på dit barn/dine børn? 
Ja,uddyb venligst ?
Nej
Ved ikke
Særlige forhold
Har jeres barn/børn været udsat for vanrøgt?
I boksen herunder kan du se nogle forhold, som kan skade jer og jeres barns helbred og trivsel. Læs teksten igennem og kryds af, hvis nogen af forholdene passer i jeres tilfælde.
Du vil have mulighed for at udbyde her og i de efterfølgende trin
Uddyb venligst
Har jeres barn/børn været udsat for seksuelt grænseoverskridende adfærd? Fx blevet berørt på upassende måde, udsat for blottelse, har deltaget i eller set på seksuelle aktiviteter
Har jeres barn/børn været udsat for fysisk vold? Fx rusket, skubbet, slået, sparket, holdt indespærret eller andet.
Har jeres barn/børn været udsat for psykisk vold? Fx gentagne trusler om afstraffelse, bliver nedgjort eller ydmyget eller andet
Uddyb venligst
Uddyb venligst
Uddyb venligst
Særlige forhold fortsat
Nej
Ja
Er forholdet meldt til politiet ?
Nej
Ja
Er kommunen underrettet om forholdet?
Nej
Ja
Er forholdet meldt til politiet ?
Nej
Ja
Er kommunen underrettet om forholdet?
Nej
Nej
Ja
Ja
Er kommunen underrettet om forholdet?
Er forholdet meldt til politiet ?
Har der været fysisk vold mellem jer som forældre? Fx rusket, skubbet, slået, sparket eller andet
Uddyb venligst
Uddyb venligst
Har der været psykisk vold mellem jer som forældre?
Nej
Nej
Ja
Ja
Er kommunen underrettet om forholdet?
Er forholdet meldt til politiet ?
Nej
Nej
Ja
Ja
Er kommunen underrettet om forholdet?
Er forholdet meldt til politiet ?
Har du eller den anden forælder et misbrug af alkohol eller receptpligtig medicin?
Uddyb venligst
Har du eller den anden forælder et forbrug af illegale stoffer?
Er du eller den anden forælder diagnosticeret med en svær psykisk lidelse, som du mener, har betydning for jeres barn/børn? Fx svær depression, ADHD, PTSD, personlighedsforstyrrelse eller, at personen er selvmordstruet
Har du eller den anden forælder problemer med politiet eller en kriminel fortid?
Ingen af ovenstående
Uddyb venligst
Uddyb venligst
Særlige forhold fortsat
Vold i hjemmet
Var det på grund af
Seksuelle overgreb
Andre former for vold
Andet, udbyd venligst
Afsoner den anden forælder for tiden fængslestraf ?
Ja
Nej
Barnets/børnenes sikkerhed og tryghed
Obs: Du skal svare ja på spørgsmålene herunder, hvis det gælder for et eller flere af de børn ansøgning omhandler
Ja, udbyd venligst
Nej
Har du været bekymret for, om dit barn/dine børn gentagende gange har lidt overlast gennem
det sidste halve år, når det/de var sammen med den anden forælder eller i den anden forælders hjem ?
Har andre sagt, at de er bekymrede for barnets/børnenes sikkerhed, når barnet/børnene er 
sammen med den anden forældre eller i den anden forælders hjem?
Har dit barn/dine børn nogensinde hørt eller set fysisk vold i hjemmet? Fx at voksne slår hinanden eller slår på barnets/børnenes søskende?
Ja, udbyd venligst
Nej
Ja, udbyd venligst
Nej
Ja, udbyd venligst
Nej
Gennem det seneste år, har du på nogen måde været bange eller urolig for din egen sikkerhed på grund af den anden forælder?
Gennem det seneste år, har nogen anden givet udtryk for bekymring om din sikkerhed?
Har politiet været tilkaldt, eller er der indgivet en politianmeldelse på grund af den anden forælders adfærd ovenfor dig eller barnet/nørnene?
Har den anden forældre nogensinde fået tilhold mod at besøge/opsøge dig?
Ja, har 
tilholdnu
Ja, har tid-
ligere haft
tilhold
Nej
Din tryghed
Ja, udbyd venligst
Nej
Ja, udbyd venligst
Nej
Gennem det seneste år, har den anden forælder gentagne gange fulgt efter dig, overvåget dig eller kontaktet dig mod din vilje på en måde, der gør dig urolig. 
Klik på et eller flere af nedenstående udsagn, der passer på din situation
Gennem det seneste år, har den anden forælder behandlet dig nedgørende flere gange, optrådt ekstremt jaloux eller forsøgt at kontrollere dig gentagne gange.
Gennem det seneste år, har den anden forælder truet med at skade dig eller nogen, du holder af.
Gennem det seneste år, har den anden forælder skadet dig fysisk på en måde, som ikke var et uheld, eller tvunget dig til at gøre noget, du ikke ville.
Intet af ovenstående
Uddyb venligst
Uddyb venligst
Uddyb venligst
Uddyb venligst
Oplysninger om eventuel advokat
Telefonnummer i dagtimerne:
 
Adresse:
 
Postnr.:
 
By:
 
Navn:
E-mail
Jeg har aftalt med min advokat, at advokaten deltager i mødet
Jeg har aftalt med min advokat, at skriftlig sagsbehandling skal
sendes til advokaten
Vi gør opmærksom på, at det ikke er nødvendigt at have en advokat for at få behandlet en sag i Familieretshuset.
Nej
Ja
Nej
Ja
Kommentar:
Yderligere oplysninger
Hvis du har yderligere kommentarer til ansøgningen, kan du skrive dem herunder:
Du kan eventuelt vedlægge relevante dokumenter, som fx politianmeldelser, skadestuerapporter, børnefaglige undersøgelser fra kommunen eller aktuelle udtalelser fra institutioner og skoler.
Hvad nu? 
Vi vil nu læse din henvendelse og vurdere, hvordan vi bedst kan hjælpe dig og dit barn/dine børn.
 
Hvis vi vurderer, at der skal indkaldes til et møde, vil indkaldelsen komme i din e-Boks.
 
 
Som hovedregel videregiver vi samtlige oplysninger i din ansøgning sammen med dit og barnet/børnenes fulde navn og adresse til den anden forælder. Hvis det fremgår af CPR-registret, at du og barnet/børnene har beskyttet navn og adresse, videregiver vi kun disse oplysninger, hvis du i ansøgningen har givet tilladelse til det. 
 
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
Underskrifter
(Du skal ikke skrive blanketten under i hånden, hvis du sender den ind digitalt, og underskriver med NemID)
 
Forælder 1's underskrift:
 
Dato:
 
Jeg erklærer, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte, og at jeg er bekendt med, at det er strafbart at afgive urigtig erklæring ifølge straffelovens § 163.
 
Vejledning
Du kan læse mere om reglerne for bopæl her www.familieretshuset.dk/bopael.
 
Inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet, er det en god idé at have disse oplysninger klar: 
Navnet på den anden forælder Cpr-nummer eller fødselsdato på den anden forælder Hvis du har en skriftlig privat aftale, kan du vedhæfte en kopi af aftalen  
Familieretshuset informerer den anden forælder om, at du har indsendt en ansøgning, og hvad ansøgningen drejer sig om. Vi foretager altid en konkret vurdering af din besvarelse, men som hovedregel videregiver vi dine svar til den anden forælder. 
 
Desuden har den anden forælder som udgangspunkt ret til at få en kopi af oplysningerne, hvis han eller søger om aktindsigt.
 
Forløbet
Når I er uenige om forældremyndigheden, vil I i langt de fleste tilfælde blive indkaldt til et møde, hvor vi vil forsøge at finde frem til en fornuftig løsning for alle. Det er altid bedst for jeres barn, hvis I finder en løsning, I kan samarbejde om. Derfor vil vi i første omgang forsøge at hjælpe jer til at blive enige om en løsning. 
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