DET GODE FORÆLDRESAMARBEJDE
TILBUD OM MÆGLING VED SVÆRE SKILSMISSER

Adresseoplysninger
Børneindsatsen
Familiehuset
Rolighedsstræde 2 og 5
4300 Holbæk

Børneindsatsen

Det gode forældresamarbejde
- tilbud om mægling til skilte par
Børn og skilsmisse

Mægling

Når forældre vælger at blive separeret
eller skilt, vil det altid påvirke deres
børn.

Der tilbydes 5 mæglingssamtaler til
skilte og separerede forældre, hvis
børn mistrives på grund af et svært
forældresamarbejde.

De fleste børn bliver meget påvirkede,
hvis deres forældre har svært ved at
samarbejde. Nogle børn begynder at
trives dårligt og har svært ved at
udvikle sig og lære noget.
Forældre kan gøre meget for at
forhindre dette.
Holbæk Kommune tilbyder derfor
mægling til par, som er separerede
eller skilte, og som oplever, at deres
samarbejde påvirker deres børn på en
uhensigtsmæssig måde.

Forældrene skal være motiverede
til at lave ændringer i samarbejdet,
for at mæglingen kan lykkes.

Konfliktniveau
Mægling tilbydes ikke til forældre,
som har så højt et konfliktniveau,
at der ikke er grundlag for dialog
og forandring. Og heller ikke til
forældre som har en verserende
retssag omkring samvær,
forældremyndighed mv.

Sted

Sammenbragte familier

Alle samtaler holdes i Familiehusets
lokaler i Rolighedsstræde 2 og 5 i
Holbæk by.

Nogle gange er det ikke
samarbejdet mellem de skilte
forældre, som gør at børn
mistrives.

Henvisning
Alle henvisninger til mægling sker
efter ansøgning til Børneindsatsen –
Fælles Indgang.

Kontakt
Ansøgningsskema og information
findes på www.holbaek.dk
Eller ved kontakt til Børneindsatsen –
Fælles Indgang:
boerneindsatsen@holb.dk
Tlf: 72366330

Nogle gange er det den nye
sammenbragte familie – Barnet kan
føle sig klemt, og der opstår let
usikkerhed omkring bonusforældres
rolle.
I tilfælde hvor børn over længere
tid mistrives pga. dette, og hvor det
vurderes, at barnets udvikling og
trivsel potentielt er truet, tilbydes
enkelte samtaler med
sammenbragte forældre.
Fokus i samtalerne vil være,
hvordan der skabes en ”ny” familie,
hvor alle har en plads og en rolle.
Henvisning som ved ”Det gode
forældresamarbejde”.

Opstart og forløb
Mæglingsforløb opstartes løbende
og indeholder som udgangspunkt
en opstartssamtale, 5
mæglingssamtaler og en
opfølgende samtale ca. 3 mdr.
efter sidste samtale.
Samtalerne foregår sammen med
uddannede familiebehandlere.

Andre relevante links
Statsforvaltningens hjemmeside
www.morogfarskalskilles.dk
Børns vilkår
www.bornsvilkar.dk

