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Bange for at miste bopælsretten ved skoleskift
Om skoleskift med delt forældremyndig hed
Spørgsmål:
S va r :

Hej
Jeg er bopæls forælder for mine to børn på 7 og
knap 5 år. Den ælds te går på privats kole 20 km fra
både mit og deres fars hjem, den yngs te går i
børnehave 5 minutters gang fra mit hjem. Deres
far bor ca 35 km fra mig. Den yngs te s tarter i s kole
næs te s ommer. Deres far og jeg har været s kilt i 3
år og har en 5/9-ordning. Vi er på talefod, men har
ikke et godt s amarbejde. Deres far har på intet
tids punkt s ørget for at de kunne komme til
fritids aktiviteter eller pas s e vens kaber - det er
kun i deres tid hos mig at dette er muligt. Jeg er
gift igen og har et 13 mdr. gammelt barn, s om jo er
en s øs kende til de to børn, jeg omtaler.

Kære H Tak for dit s pørgs mål om, om du kan
ris ikere at mis te bopæls retten for dine to børn på
5 og 7 år, hvis du flytter fra din nuværende bopæl
til en anden beliggende længere væk fra børnenes
far, s om nu bor 35 km fra jeres bolig.
Mit umiddelbare s var er, at det tror jeg ikke, der er
fare for, hvis s amværs retten i øvrigt opretholdes
for faderen. I har været s kilt i tre år, og i den
periode har dine børn haft bopæl i dit hjem.
Børnenes vilkår hos dig vil faktis k blive forbedret,
fordi deres s kolegang i mods ætning til nu vil blive
meget nærmere dit fremtidige hjem, hvis det går,
s om du har planlagt. Du oplys er, at din 7-årige
s øns s kolegang nu foregår 20 km fra hjemmet, og
det må være en belas tning for ham med den lange
s kolevej. I den nye bopæl vil der være meget
kortere vej.

Sagen er nu den, at jeg af uddannels es mæs s ige
års ager gerne vil flytte til en anden lands del.
Trans portmæs s igt vil der i bil være 1 time 40 min
til deres fars hjem. Jeg har fundet en anden
privats kole, s om den ælds te kan s tarte på nu, og
s om den yngs te ville kunne s tarte på til næs te
s koleår. Skolen er i cykelafs tand fra den bolig, vi
har kig på, hvorfor legekammerater ogs å vil
befinde s ig i nabolaget. Fritids aktiviteter er der
ogs å rig mulighed for. Jeg ved at min eks mand vil
være uenig i min bes lutning om at flytte, og jeg
tvivler kraftigt på, at vi ville kunne opnå enighed,
s elv med vejledning i s tats forvaltningen. Ris ikerer
jeg at mis te bopæls retten? Jeg ved godt, at I ikke
kan s tille garantier, men virker det s ands ynligt ud
fra det bes krevne, at jeg egentligt vil være tvunget
til at blive hvor jeg er, hvis jeg ikke vil mis te mine
børn? Jeg fors tår fuldt ud vigtigheden i børnenes
tid med deres far. De vil s elvfølgelig s kulle hjem til
ham hver anden weekend og ferier. Jeg s ynes ikke,
at min motivation for at flytte er forkert.
A lternativet er, at jeg pendler ca. 4 timer hver
enes te dag - det er jo heller ikke i deres tarv.

Udfordringen ved flytningen er naturligvis , at
afs tanden til børnenes far bliver væs entligt
længere fra 35 km til en befordrings tid på 1 time
og 40 minutter. Det må betyde, at I s kal finde en
ordning vedrørende faderens s amkvem og
trans porten til og fra. Og det vil blive mere
bes værligt, fordi s å s må børn ikke uden videre kan
rejs e s elv. Derfor tror jeg, at du s kal s e meget
konkret på, hvordan der kan etableres en ordning
vedrørende befordring til og fra s amkvem med
faderen, s åledes at det fremgår, hvorledes den i
praks is kan foregå. Herefter kunne du forelægge
problemet for s tats forvaltningen for en
vejledende drøftels e, inden du rejs er s agen for din
eks mand. I almindelighed ændres der ikke på
børns opholds s ted på grund af en flytning, fordi
der lægges vægt på børnenes tilknytning og til, at
deres hverdag kan fungere hens igts mæs s ig.
Skolegangen s piller her
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en rolle, og med den s kits erede ordning vil der
faktis k blive tale om bedre forhold for de to fælles
børn, idet de kan få normale s koleforhold uden en
meget lang s kolevej. Selv om der vil blive længere
afs tand til eks manden, vil deres forbrug af
ugentlig trans porttid formentligt blive mindre.
Men det s kal du s elv fors øge at konkretis ere.
Uddannels e er vigtig for alle, og ikke minds t i dis s e
år, hvor arbejds markedet ændres til mere
uddannels es tunge jobs . Derfor vil det ikke være til
uguns t for din rolle s om mor, at du s tarter på en
uddannels e. Det er s å vidt jeg kan s e alene tale om
de praktis ke forhold omkring opretholdels e af
s amkvemmet med din eks mand, der giver en øget
belas tning. Ved s koles tart vil det være s tor
betydning, at børnene kan få en tryg s kolegang og
en opvæks t med relationer til kammeraterne fra
s kolen. Herfor s ker der alligevel ofte ændringer i
vilkårene for s amkvems forholdene. Den
nuværende ordning med en s kolevej på 20 km kan
ikke s iges at være optimal i forhold til børnenes
hverdag, s elv om den giver s amme s koleafs tand
til begge forældre. Det afgørende er normalt, at
børnene kan gennemføre en normal s kolegang
uden at blive belas tet af urimeligt lange
befordrings tider.
Jeg håber, du kan bruge dis s e bemærkninger i din
videre planlægning.
Venlig hils en Forældrerådgivningen
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