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Ved samtalen har dit barn mulighed for at tilkendegive
sin holdning til adoptionen, inden vi træffer afgørelse.
Under samtalen skal vi vejlede barnet om de ændringer
i barnets retsstilling, der er forbundet med at blive
adopteret.
Vi skal spørge barnet, om det ønsker at blive adopteret.
Hvis der er søgt om, at dit barn får navneændring
og/eller dansk statsborgerskab i forbindelse med adoptionen, vil vi også vejlede og tale med barnet om disse
spørgsmål, hvis det mening for barnet.
Hvem står for samtalen, og hvem kan deltage ?
Det er en socialrådgiver med kendskab til børn, som taler med barnet.
Samtalen varer normalt omkring en halv time.
Samtalen foregår på et af Statsforvaltningens afdelingskontorer.
Sagsbehandleren taler som udgangspunkt med barnet
alene, da barnet under samtalen kan blive påvirket af
nærtstående, som barnet er meget knyttet til, f.eks.
ansøgeren, barnets forældre eller søskende.
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Hvis barnet ønsker at have en anden uvildig person
med under samtalen, har barnet ret til det.

Barnet skal være orienteret om sine familieforhold inden samtalen.

Skal alle børn til samtale ?

Barnet skal vide, hvem der er dets biologiske far, mor
og søskende, for at vi kan tale med barnet om adoption.

Et barn, der er fyldt 12 år, skal give samtykke til adoptionen under et møde i Statsforvaltningen.
Et barn under 12 år skal ikke give samtykke til adoptionen, men barnet skal spørges om sin holdning til adoptionen.

Barnet bør også i god tid inden mødet vide, at der er
søgt om adoption, så barnet har haft tid til at overveje
sin holdning inden mødet og mulighed for at stille
spørgsmål til jer.

Som udgangspunkt vil børn, der er fyldt 7 år, have tilstrækkelig modenhed til, at vi kan tale med barnet.

Hvis barnet ikke er forberedt på mødet, kan det være
nødvendigt med en ekstra samtale.

Vi kan kun undlade at holde samtale med et barn, hvis
barnet ikke er tilstrækkeligt modent til at gennemføre
samtalen, eller hvis samtalen er til skade for barnet.

Hvordan støtter du barnet ?

Hvis du mener, at det er tilfældet for dit barn, skal du
kontakte os inden mødet.



bliver vrede over eller kede af det, barnet siger til
samtalen
vil udspørge barnet om samtalen bagefter
vil bestemme, hvad barnet skal sige under samtalen

Samtalen med barnet sikrer barnets ret til indflydelse
på sin egen sag.




Barnet har ikke pligt til at udtale sig eller tilkendegive
sin mening om adoptionen i mødet, hvilket vi altid vil
fortælle barnet i begyndelsen af samtalen.
Hvad skal du fortælle barnet inden mødet ?

Du og ansøger kan hjælpe barnet, hvis I inden samtalen fortæller barnet, at I gerne vil lytte, hvis barnet på
et tidspunkt ønsker at tale om samtalen, men at I også
har forståelse for, hvis barnet ikke ønsker at tale om
samtalen.

Inden samtalen skal du og ansøger (som omsorgspersoner) forberede barnet på samtalen.

Når barnet har været til samtale, er det også vigtigt at
rose barnet, uanset hvor lang tid samtalen har varet.

I bør fortælle barnet, at det skal til samtale om adoptionen, og at det betyder, at barnet skifter familie, herunder også bedsteforældre.

Hvordan foregår samtalen ?

Hvis I har søgt om navneændring og dansk statsborgerskab for barnet, bør I tale med barnet om det.
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Det er vores erfaring, at nogle børn er bekymrede for,
om ansøger eller forældrene

Når vi vejleder og taler med barnet om adoption, tager
vi hensyn til barnets alder og modenhed og de særlige
forhold, der gælder i jeres sag.
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Det, barnet fortæller, bliver skrevet i et notat.
Sagsbehandleren og barnet taler under
mødet om, hvad der skal stå i notatet, og barnet får
mulighed for at sige, hvis der er oplysninger i notatet,
som barnet ikke ønsker, at andre skal se.
Vi har mulighed for helt eller delvist at undlade at orientere jer om barnets udtalelser, hvis vi af hensyn til
barnet vurderer, at det er nødvendigt.
Derfor får I ikke en kopi af notatet, når samtalen er
slut. Hvis I beder om det, vil vi sende notatet til jer
med de oplysninger, som vi må give jer.
Et større barn har som udgangspunkt også ret til at få
en kopi af notatet fra samtalen, hvis det selv beder om
det.
Hvis barnet er fyldt 12 år, og barnet ønsker adoptionen
gennemført, underskriver barnet normalt en særlig
samtykkeblanket under samtalen.
Bliver I hørt efter samtalen med barnet ?
Hvis barnet er kommet med udtalelser, der kan give
anledning til tvivl - f.eks. om hvorvidt adoptionen er til
gavn for barnet på nuværende tidspunkt - vil vi altid
sende notatet til jer og bede om jeres bemærkninger,
inden vi træffer en afgørelse.
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