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Må ny partner komme med til skolemøder?
Spørg smål:
Hej

bliver s å pos itive s om muligt. Du må heller ikke
være blind for, at det er en fordel for lærerne at
kende børnenes nye tilhørs forhold.

Jeg er mor til to dejlige unger, s om s tadig går i
folkes kole. For et par år tilbage valgte jeg at gå fra
deres far. Jeg har s iden fundet en dejlig kæres te og han er blevet gift - og vi har delt
forældremyndighed. Vores s amarbejde fungerer
meget dårligt, og hans nye kone deltager gerne i
ubehageligheder rettet mod mig. Ved s ids te
forældremøde valgte de, at hun deltog, dette var
meget ubehageligt. Jeg øns ker ikke, at hun
deltager i forældremøder eller s kole/hjem
s amtaler (pyt med s kolefes ter). Har hun ret til at
deltage, når jeg ikke øns ker det?

Venlig hils en Forældrerådgivningen

Venlig hils en M

S va r :
Kære M
Jeg har for nylig haft et lignende s pørgs mål, s om
jeg drøftede med en af Undervis nings minis teriets
juris ter for at være helt s ikker på s varet. Det
drejede s ig om, hvorvidt barnets far ved delt
forældremyndighed måtte s ende s in nye kæres te
til en forældrekons ultation i s tedet for s elv at
komme. Svaret var, at det havde han ret til. Man må
s ende en s tedfortræder eller tage en anden
pers on med til møder med offentlige
myndigheder, og alts å ogs å til
forældrekons ultationer/møder.
Det er meget muligt, at det er ubehageligt for dig,
at din eks mand tager s in nye kone med, men det
kan du alts å ikke forhindre. Din mand gør det
forhåbentlig ikke for at genere dig, det kan være en
s tøtte for ham at have s in nye kone med til mødet,
og du vil mås ke ogs å have glæde af at have din
kæres te med. For børnenes s kyld må I alle bidrage
til, at møderne med s kolen
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