Udfyldes af Familieretshuset

Aftalen er indgået under et møde i Familieretshuset
Familieretshusets underskrift

Dato

Aftale om samvær
Udfyldes af forældre, der er enige om samvær. Aftalen skal IKKE sendes til Familieretshuset, men skal opbevares
i to eksemplarer af forældrene.

Oplysninger om den forælder, barnet bor hos
Fulde navn:
CPR-nummer:

Telefonnummer i dagtimerne:

Oplysninger om den forælder, som barnet skal have samvær med
Fulde navn:
CPR-nummer:

Telefonnummer i dagtimerne:

Oplysninger om barnet/børnene
Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

Aftale om samvær

Når I aftaler, hvordan barnet/børnene skal have samvær med den af jer, som barnet/børnene ikke bor hos, anbefaler vi, at
aftalen bliver så præcis som mulig. En præcis aftale giver ofte mindre anledning til uenighed om, hvad I har aftalt. Vi
anbefaler derfor, at I angiver år, uger, dage og klokkeslæt - for eksempel "I lige uger fra onsdag kl. 16 til søndag kl. 14" eller "I
ulige år fra den 23. december kl. 12 til den 27. december kl. 16".
Det er også en god idé i aftalen at tage stilling til, hvor samværet skal begynde og slutte.
For mere information om aftaler om samvær se vores hjemmeside: www.familieretshuset.dk
Vi aftaler hermed, at børnene har ret til samvær med

i følgende omfang:

Weekendsamvær:
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Hverdagssamvær:

Feriesamvær:
Jul/nytår:

Vinterferie:

Efterårsferie:

Påske:

Kr.Himmelfart, Pinse, St.Bededag:
Falder weekendsamværet i forbindelse med disse helligdage, udvides samværet til også at omfatte helligdagen - for
Kr. Himmelfartsferiens vedkommende også med fredagen. Samværet begynder og slutter på samme klokkeslæt
som weekendsamværet.
Sommerferie:
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Andet:

Bortfald af samværet:
Weekend- og hverdagssamvær bortfalder helt, hvis samværet helt eller bare delvist ligger i
bopælsforælderens ferier med barnet i skoleferierne.
Placering af sommerferie:
Hvis vi ikke kan blive enige om sommerferiesamværets placering, bestemmer
bestemmer først i de ulige år.

først i de lige år.

Den, der vælger først, skal give den anden forælder
skriftlig besked om feriens placering senest den
Hvis fristen ikke bliver overholdt, må den anden forælder
vælge først og skal give skriftlig besked senest den
Den, der vælger sidst, skal give skriftlig besked senest den 1. maj.
Andre aftaler:

Erstatningssamvær:
Der er automatisk erstatningssamvær efter forældreansvarslovens regler, hvis det løbende samvær ikke gennemføres.
Vi ønsker ikke, at forældreansvarslovens regler om automatisk erstatningssamvær skal finde anvendelse.

Denne aftale kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse i familieretten i henhold til retsplejelovens § 478.
Bemærk: Hvis samværsforælderen ikke afleverer barnet efter samvær, kan bopælsforælderen få hjælp af familieretten til at få
barnet tilbage. Hvis bopælsforælderen ikke afleverer barnet til samvær, kan samværsforælderen få hjælp af familieretten.

Underskrift
Dato:

Dato:

Forælder 1's underskrift:

Forælder 2's underskrift:

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
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