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Svært skolevalg for skilsmissebarn
Om valg af skole med delt forældremyndig hed
Spørgsmål:

hos s in mor. Det har betydning, hvor drengen har
s in folkeregis teradres s e, fordi der i
Forældreans vars lovens § 3 s tår at: Den forælder,
s om barnet har bopæl hos , kan træffe afgørels e
om overordnede forhold i barnets daglige liv,
herunder hvor i landet bopælen s kal være. Hvis
drengen har folkeregis teradres s e hos din
kæres te, kan hun alts å s elv afgøre hvor i Danmark
hun vil bo. Hvis hun flytter til Ves tjylland og hun
øns ker, at drengen forts at s kal have bopæl hos
hende, indebærer det, at han s kal s kifte s kole, og
at der s kal aftales en anden s amværs ordning med
faderen. Det kan godt give problemer, for det er jo
ikke s ikkert, at faderen uden videre vil acceptere
den løs ning, det kan være han vil fors øge at få
bopæls retten. Hvis forældre med fælles
forældremyndighed ikke kan blive enige om, hvor
barnet s kal bo, kan retten træffe afgørels e om det.
Ved afgørels en s kal retten lægge vægt på barnets
tarv, s å res ultatet af en eventuel rets lig afgørels e
tør jeg s let ikke udtale mig om. Det vil nok være
klogt at tale med Stats forvaltningen om det eller
mås ke s øge råd hos en advokat.

Hej
Jeg har et s tort dilemma, s om jeg vil høre, om du/I
kan hjælpe mig/os med.
Jeg bor s elv i én ende af Jylland og får s nart egen
butik herude. Jeg har en kæres te, s om bor i den
anden ende af Jylland. Hun har en dreng med s in
eks mand, der bor i s amme by. De har ham på s kift
én uge af gangen. Han begynder i 1. klas s e efter
s ommeren. Problemet er, at vi gerne vil flytte
s ammen, men ved ikke om det kan lade s ig gøre,
s å han s tadig kan pas s e s kolen, s elvom han er
over ved os ?
Vi har tænkt tanken om, at han evt. kunne være i
s pecialklas s en, hvor han kunne s ide med de ting,
han har fra s in egen s kole. Vi har ogs å tænkt på,
om han kunne få privatundervis ning herovre i den
uge, han er her.
Det er et emne, der betyder meget for os , da det
ellers kan ende med, at vi må gå fra hinanden, hvis
vi ikke kan finde en løs ning angående hans s kole.

Hvis barnet forts at s kal have bopæl hos s in mor,
kan hun s om s agt flytte inden for landets græns er
uden accept fra faderen. Den nuværende ordning,
hvor han bor en uge på s kift hos forældrene, kan
ikke forts ætte, hvis moderen flytter til Ves tjylland.
Ifølge Forældreans vars loven s kal væs entlige
bes lutninger om barnet træffes af forældrene
s ammen. Det gælder blandt andet valg af s kole og
s kolefritids ordning. Men i jeres tilfælde er der ikke
anden mulighed end at drengen må flyttes til en
s kole i nærheden af bopælen i jeres ende af
Jylland. Hvis barnets mor vælger en almindelig
folkes kole (dis trikts s kolen) eller privats kole, er
det i realiteten hende, der afgør s kolevalget, det
kan faderen i praks is ikke mods ætte s ig. Jeres
tanker om, at han

Venlig hils en
M

S va r :
Kære M
Du s tiller et s pørgs mål, s om ofte dukker op her i
brevkas s en, s å du kan med lidt s øgen finde
næs ten tils varende s pørgs mål og s var på
Forældrerådgivningens hjemmes ide:
www.foraeldreraadgivningen.dk. Se fx Skoles kift
med fælles forældremyndighed.
Jeg kan fors tå, at din kæres te og hendes eks mand
har fælles forældremyndighed, men du s kriver ikke
om drengen har folkeregis teradres s e
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kan være i en s pecialklas s e og arbejde med s ine
egne ting eller få privat undervis ning hver anden
uge, s ynes jeg I s kal glemme alt om. Det kan ikke
fungere, og det vil være s ynd for drengen. Han vil
ikke få et ordentligt s ocialt liv i hverken s in
nuværende s kole eller hos jer. Jeg er ret s ikker på
at ingen s koler vil være med til den ordning.
Drengen s kal naturligvis gå i s kole, hvor han bor,
og der må aftales en s amværs ordning med den
forælder, han ikke bor hos . Der er des værre ret
lang ventetid til rådgivning hos
Stats forvaltningen, men jeg s ynes din kæres te
(og hendes eks mand) alligevel s kal s øge
rådgivning der. Det er altid beds t for alle parter,
ikke minds t barnet, at være enige om bopæl, s kole
os v., men jeg kan fores tille mig, at faderen vil være
negativ over for en flytning og kraftig
inds krænkning af s amværet, s å der kan blive
behov for en forhandling, hvor det er nødvendigt at
have Stats forvaltningen med. A lternativt vil det
mås ke være hens igts mæs s igt at s øge
advokathjælp.
Det er klart, at s pørgs målet betyder meget for jer
lige nu, men det bør ikke ende med, at I må gå fra
hinanden på det grundlag. Det er meget muligt, at
det bliver bes værligt og mås ke ogs å belas tende
for jeres forhold undervejs , men hvis der ikke er
s ærlige forhold der s piller ind, tror jeg det vil
lykkes for jer.
Du kan finde flere oplys ninger på
Stats forvaltningens hjemmes ide
www.s tats forvaltningen.dk s amt
Families tyrels ens hjemmes ide
www.families tyrels en.dk, og du er ogs å
velkommen til at henvende dig igen, hvis du får
brug for det.
Venlig hils en Forældrerådgivningen
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