Overvåget
samvær
En pjece til forældre
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Hvad er overvåget samvær?
Overvåget samvær betyder, at barnets samvær
med sin far eller mor skal foregå i Statforvaltningen,
mens der er en professionel børnesagkyndig til
stede. Overvåget samvær fastsættes i situationer,
hvor Statsforvaltningen vurderer, at der ikke er
andre muligheder for at fastsætte samvær mellem
barnet og den forælder, barnet ikke bor hos.

Hvad er formålet
med overvåget
samvær?

Der kan være mange forskellige grunde til, at
Statsforvaltningen bestemmer, at en forælder har
overvåget samvær med sit barn. Det kan for eksempel
være tilfælde, hvor kontakten mellem forælder og barn
har været afbrudt i lang tid, eller hvor forælderen og
barnet endnu ikke kender hinanden. Overvåget samvær
kan også sættes i værk, hvis forældrene har mange
konflikter og svært ved at samarbejde om barnet.
Eller i situationer, hvor der er mistanke om vold eller
misbrugsproblemer.
Overvåget samvær kan have forskellige formål, og
derfor er der flere former for overvåget samvær. I hver
enkelt situation vurderer Statsforvaltningen, hvordan
det overvågede samvær skal foregå, og hvilke konkrete
forhold der ligger til grund for vurderingen. Begge dele
vil altid stå i Statsforvaltningens afgørelse.

Før overvåget
samvær

Begge forældre får Statsforvaltningens afgørelse,
hvor der står, hvorfor der skal være overvåget samvær,
og hvad rammerne for samværet er.
For at forberede forældrene og barnet bedst muligt
bliver de og barnet tilbudt en samtale inden det
overvågede samvær. Til samtalerne forklarer en
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Sådan foregår
overvåget samvær

børnesagkyndig rådgiver, hvordan samværet skal
foregå, og både barn og forældre kan se samværslokalet. Forældrene får hver især mulighed for at stille
spørgsmål og drøfte tanker eller bekymringer om det
overvågede samvær.

Sådan foregår
overvåget
samvær

Der er en børnesagkyndig rådgiver til stede under
hele eller dele af samværet. Den børnesagkyndige har
ikke indflydelse på afgørelsen om overvåget samvær
eller på sagsbehandlingen i Statsforvaltningen. Den
børnesagkyndiges rolle er først og fremmest at sikre,
at samværet foregår på barnets præmisser, og at
rammerne for samværet bliver overholdt. Samtidig
kan den børnesagkyndige vejlede og støtte forældrene
under samværet, hvis der er behov for det.
I nogle situationer vurderer den børnesagkyndige
rådgiver, at barnet har brug for en tryghedsperson
under det overvågede samvær, og i de tilfælde skal
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bopælsforælderen deltage i (dele af) samværet.
Samværet kan afbrydes før tid, hvis den børnesagkyndige vurderer, at det er bedst for barnet.
Når samværsforløbet er afsluttet, skriver den
børnesagkyndige en samlet rapport om samværet,
som begge forældre får mulighed for at læse.

Gør samværet
til en god
oplevelse for
barnet

Gode råd til den forælder, der skal have
overvåget samvær med barnet
• Skab en god kontakt til barnet som det første.
Sæt dig på gulvet eller på en stol, så du er
i samme højde som barnet.
• Vær afventende i begyndelsen, hvis barnet har
behov for at se dig og situationen an.
• Det kan være overvældende for barnet at skulle
forholde sig til mange ting i begyndelsen af
samværet. Hvis du har gaver eller mad med,
er det en god idé at vente med at tage dette frem,
indtil du har fået god kontakt til barnet.
• Følg barnets initiativ til leg.
• Tag selv til initiativ til samspil, hvis barnet har
behov for det.
• Aflæs barnets reaktioner, og reager konstruktivt
på dem.
• Hold fokus på barnet og på relationen mellem
dig og barnet.
• Afslut samværet på en god måde, for eksempel
ved at rydde op sammen og tage afsked.

Husk
Samværet ikke er et forum, hvor sagen eller andre
forhold kan diskuteres – hverken med barnet, den
anden forælder eller den børnesagkyndige rådgiver.
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Gode råd til den forælder, barnet bor hos
• Tal med barnet, og forbered det på mødet med
sin far eller mor.
• Støt barnet i at få eller bevare en god kontakt
til den anden forælder.
• Vær opmuntrende og positiv, når du taler med
barnet om samværet med barnets mor eller far.
• Det er vigtigt ikke at forstyrre eller afbryde
samværet, hvis du er med til det overvågede samvær som tryghedsperson for barnet. Det er barnets
relation med samværsforælderen, der er i fokus.
• Du skal være til rådighed, hvis dit barn får brug for
dig under det overvågede samvær. Hvis du har andre
børn med til det overvågede samvær, skal du derfor
have en ledsager med til at passe dem, hvis der
bliver brug for dig under samværet.

Husk
Samværet ikke er et forum, hvor sagen eller andre
forhold kan diskuteres – hverken med barnet, den
anden forælder eller den børnesagkyndige rådgiver.
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Praktiske forhold
I vores lokaler er der legetøj, børnebøger, spil og
tegnesager til alle aldersklasser.
Begge forældre er velkomne til at medbringe noget
spiseligt, legetøj eller andet, som kan være med til
at gøre samværet til en god oplevelse for barnet.
Hvis barnet bruger ble, skal bopælsforælderen
medbringe bleer til samværet.

Overvåget samvær er en ny situation for
barnet. Derfor er det naturligt, at barnet
reagerer anderledes, end det plejer.
Både under selve samværet og bagefter.
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Hvis du vil vide mere
Hvis du har spørgsmål, eller hvis du har brug
for anden form for vejledning, er du velkommen
til at kontakte Statsforvaltningen.
Læs mere på
www.statsforvaltningen.dk/kontakt
Du kan også læse mere om overvåget samvær på
www.statsforvaltningen.dk/overvågetsamvær
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Statsforvaltningens INFO-center

Telefon 72 56 70 00
post@statsforvaltningen.dk
www.statsforvaltningen.dk
Statsforvaltningen

Storetorv 10
6200 Aabenraa
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