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Denne e-bog er skrevet med ønsket om at hjælpe dig til at håndtere 
børnene bedst muligt under og efter skilsmissen. For at du kan undgå de 
mange klassiske fejl forældre ofte begår, når følelserne er i oprør, og de 
helt naturlige egoistiske behov opstår.

Det er mit ønske med e-bogen at give dig den viden, og de værktøjer, du 
har brug for, for at kunne håndtere de mange forskellige situationer og 
følelser der opstår undervejs - på trods af, at du følelsesmæssigt har det 
svært på grund af skilsmissen, og på trods af den utrygge fremtid og de 
mange praktiske ting du skal forholde dig til.

Min professionelle erfaring omkring børn og skilsmisse er kogt sammen til 
håndterbar viden, spørgsmål og praktiske opgaver, og jeg håber at være 
med til at skabe nogle gode rammer både for dig og dine børn. 

De bedste hilsner 

Mette Haulund

 

 

Kort om mig: 
Jeg er coach og skilsmisseekspert, og har som stifter af virksomheden 
Institut for Krisehåndtering lanceret hjemmesiderne parforholdsraad.dk og 
skilsmisseraad.dk, Danmarks største online samlinger af viden og 
ressourcer indenfor parforhold og skilsmisser.

Jeg har selv oplevet skilsmisse, blevet gift igen og har 4 børn, de 2 er med 
min eksmand og de to andre er mine bonusbørn. Jeg kender derfor både 
professionelt og privat rollerne som ekskone, kone, mor og bonusmor og 
de mange tanker, bekymringer, glæder og sorger der følger med før, under 
og efter en skilsmisse

Forord
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“Livskvalitet er at vælge og at tage konsekvenserne af sine valg. 
Vi vælger ikke altid, hvad der rammer os, men vi vælger altid selv, 

hvordan vi reagerer på det, der rammer os.”
Fernando Salvater
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Indledning
Når skilsmissen er en realitet, vil der være rigtig mange bekymringer, 
tanker og spekulationerne om fremtiden. 
Måske opstår der flere problemstillinger end du nogen sinde havde troet, 
men uanset hvad der sker, så kan fremtiden blive god både for dig og dine 
børn, hvis du tager ansvar for den. 

Sæt altid børnenes tarv i forreste række, og overvej hele tiden, hvilken 
indflydelse dine handlinger og din adfærd har på børnenes liv.  

Uanset, hvad der er sket, som gør, at I skal skilles, så er I to voksne, der 
har et ansvar for, at parforholdet ikke kunne fungere. 
Skilsmissen er helt sikkert en sorg for både dig og din eks, uanset hvordan 
du opfatter din eks’ følelser. 

“Den største fejl, du kan gøre i livet, er at være evig angst for at gøre en.”
Elbert Hubbard

For at hjælpe dine børn bedst muligt, skal du tage ansvar for skilsmissen, 
og ikke mindst tage ansvar for at få det bedste ud af fremtiden. Du skal 
have fokus på at komme gennem sorgen, og videre i livet som et helt og 
lykkeligt menneske. Vigtigst af alt, så skal du have fokus på, at du får dine 
børn bedst muligt gennem skilsmissen - de har ikke valgt, at mor og far 
ikke længere skal bo sammen.

Dårlig samvittighed overfor børnene kan hverken du eller børnene bruge til 
noget positivt. Pak den væk. Beslut dig for, at du ikke vil bruge dit liv på at 
have dårlig samvittighed, og at du godt kan give børnene en god opvækst, 
på trods af, at I er blevet skilt.

Du vil i løbet af bogen, støde på opgaver, som du kan løse i det medføl-
gende opgavehæfte.
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Inden du læser bogen er det en god idé at skrive en liste over de positive 
ting, børnene vil opleve fremover, selvom I er blevet skilt, og ikke mindst 
over, hvad du kan give dem fremover.

Som sagt kan du godt være bekendt overfor børnene, at I er blevet skilt, 
men du kan ikke være bekendt, ikke at stå sammen med din eks om at 
give børnene den bedst mulige opvækst.  

Brug e-bogen som opslagsværk når der er noget du er i tvivl om. 
Besvar opgaverne du møder undervejs. De kan besvares i det medfølgen-
de opgavehæfte, hvor du også har mulighed for at skrive dagbog.

Saml positive oplevelser og tanker, og skab din og børnenes positive 
fremtid. 

Husk at forældre i balance skaber trygge børn.

Opgave 0.1: Skriv en liste over de positive ting du kan gøre for dine børn i 
den kommende tid.

“Det var rart at vide, at det ikke var min skyld”
Caroline, 9 år
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“Selv den længste rejse begynder med et skridt.”
Dalai Lama

Uanset om du er den, der har taget beslutningen om skilsmisse eller ej, 
så vil tiden omkring skilsmissen være fyldt med følelser, kaos og 
bekymringer for fremtiden. Tæppet, trygheden og samhørigheden er revet 
væk under dig, og du skal løse en masse praktiske opgaver samtidig 
med, at dine følelser er i oprør. 

Det er nødvendigt at rumme dine børn, selvom du selv er i sorg, og du må 
aldrig bruge børnene til at bearbejde din egen sorgproces. Børnene skal 
tværtimod opleve, at du kan rumme deres sorg, på trods af, at du selv er 
ked af det. 

Du skal være den voksne, træde i karakter og være der for dine børn. For 
at du kan det, skal du have et andet sted, hvor du kan snakke, få hjælp, 
komme ud med dine frustrationer, gennemleve din sorg og skabe energi 
og overskud til at rumme børnenes følelser og sorg. 

Du skal passe på ikke at bruge for meget energi på fortiden. Sorgen 
skal naturligvis bearbejdes, men du skal have fokus på fremtiden og på, 
hvordan du skaber overskud, energi og glæde til gavn for både dig og 
dine børn.

Den kaotiske tid
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Det er helt naturligt at have negative og sørgmodige tanker - det er en del 
af sorgprocessen, men du skal alligevel, hver eneste dag, forsøge at sætte 
fokus på noget positivt. Det kan blot være små dejlige ting, du har i dit liv, 
ting du skal opleve, mennesker der er omkring dig. 

Alt hvad du kan komme i tanke om skal med på positivlisten. 

Når du bruger listen løbende, vil du opdage, at det hele bliver nemmere og 
nemmere, for hver dag der går. Det er et tegn på, at du stille og roligt er på 
vej ud af sorgen og ikke mindst, at du tager ansvar for at komme videre.

De positive ting på listen kan måske være: 

Dejlige, glade børn

Et hyggeligt hjem

En god snak med en ven eller veninde

En familie, der er der for dig

Skønne blomster i vinduet

En god gåtur i den friske luft

Et lækkert måltid mad

Friheden

At kunne bestemme det hele selv

Opgave 1.1: Lav en liste over både de positive ting, der er i dit liv, og positive 

ting, der kommer til at ske i dit liv.

7

Find selv på noget, der passer for dig.



 
 Sådan får du 

børnene bedst gennem 
skilsmissen

www.skilsmisseraad.dk

Skilsmissen er en sorg
En skilsmisse er en stor sorg for både børn og voksne og kan sidestilles 
med andre store livskriser som eksempelvis svær sygdom, dødsfald i 
familien, voldsom stress eller depression. 

De færreste stifter familie og bliver gift, uden håbet om at være sammen 
for altid, og uden drømmen om “kernefamilien”. Det betyder, at uanset om 
du er den, der har taget beslutningen om skilsmissen eller den, der er ble-
vet forladt, skal du gennem en sorgproces. Den der har taget beslutningen 
er ofte længere i sorgprocessen, end den der bliver forladt. Derfor kommer 
vedkommende, der bliver forladt, ofte til at fremstå som offeret, selvom der 
altid er to voksne ofre, og eventuelt et antal børn, i en skilsmisse.

Alle børn har en forventning om, at de skal bo sammen med mor og far 
hele livet. Forventningen og trygheden brister, når mor og far skal skilles 
og de vil fremover, uanset hvem de er hos, skulle undvære den ene 
forælder. Det kan de lære at leve med og alligevel få en god og tryg 
barndom.

Både for din egen og for børnenes skyld skal du acceptere jeres 
sorgproces, og tage ansvar for at flytte jer videre i livet på en god måde. 

Tillad sorgen. 
Hvis du fortrænger den, kan det på mange måder skade dig senere. 

Tillad også børnenes sorg. Vis dem at det er okay at være ked af det, okay 
at savne og måske være bange for fremtiden, og husk på, at du er den, 
der skal give børnene tryghed. 

Det er ikke en falliterklæring at have svært ved at tackle det hele selv. 
Tværtimod skal du, hvis du har behov for støtte og hjælp, se det som 
en styrke at bede om den. Ved at bede om hjælp, til enten dig selv eller 
børnene, eller til jer alle, tager du ansvar for din forældrerolle og gør det, 
som er bedst i forhold til børnenes tarv. 

Se mere under børns reaktioner på side 17.
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Når skilsmissen er en realitet, kan du og din eks gøre det så nemt for 
børnene som muligt ved at følge nedenstående retningslinjer:

Giv børnene en kort forklaring. De skal ikke tage parti og skal derfor 
ikke have at vide, hvem der har ønsket skilsmissen. 

Fortæl, at I ikke kan bo sammen mere, men at I elsker dem over alt 
på jorden, og at I fortsat vil være forældre sammen.

Fortæl, at skilsmissen ikke har noget med dem at gøre - at ansvaret 
alene er jeres.

Hav respekt for børns alder.

Tal med børnene om, hvordan I skal informere skole, SFO, deres 
venner m.v.

Informer dem om, hvornår jeres øvrige familie får det at vide. 

Informer dem om, hvornår den ene part flytter væk, og hvordan 
samværsordningen skal være. Vær lydhør overfor børnenes 
eventuelle ønsker.

Huskeliste
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Fortæl, hvordan fremtiden vil se ud, og involver dem i at stifte nye 
hjem.

Giv ikke din partner skylden for bruddet. Måske føler du, at skilsmis-
sen primært er din partners skyld, men der er altid to til at få forholdet 
til at fungere, og to til at ødelægge forholdet.

Respekter børnenes sorgproces, støt dem og søg hjælp, hvis der er 
behov for det.

Lyt til børnene, og spørg løbende ind til, hvordan de har det.

Børn bliver forvirrede, hvis I ikke er enige om tingene. Det kan give 
nu og her sympati for den ene part, men gavner ikke i det lange løb.

Drop egoistiske behov.

Stil ikke krav til, at børnene skal ringe hver dag eller på bestemte 
tidspunkter, når de ikke er hos dig.

Inddrag ikke børnene i dine bekymringer, din sorg eller i konflikter 
mellem dig og din eks. 

Vis gerne følelser i et vist omfang, men efterlad børnene med 
følelsen af, at du nok skal klare det.

Husk, at børnene elsker begge deres forældre.
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Den dårlige samvittighed

Det er helt naturligt at have dårlig samvittighed overfor børnene. De har jo 
ikke fortjent, at deres forældre ikke kan bo sammen. Den dårlige samvit-
tighed er bare ikke særlig konstruktiv, og skaber intet positivt, hverken for 
dig eller børnene. 

Beslut dig for, at du ikke vil leve resten af dit liv med dårlig samvittighed.  
 
Bevar fokus på alle de positive ting, du har skrevet ned, hvis du har lavet 
opgaven 0.1: “skriv en liste over de positive ting, du kan gøre for dine børn 
fremover”. Skriv alt det positive du giver børnene i deres opvækst. Det kan 
være lige fra konkrete situationer, til et hjem med kærlighed, glæde, over-
skud og energi. 

Når du har dårlig samvittighed tænker du måske: 
“Jeg savner børnene rigtig meget, når de ikke er hos mig, og når jeg gør 
det, så kan jeg heller ikke tillade mig at være glad, og bruge min dag på 
noget sjovt”. 

Eller:
“Hvordan kan jeg have haft så travl en weekend uden børn, at jeg helt har 
glemt at tænke på dem? Det kan jeg ikke være bekendt”.

Har du ikke dårlig samvittighed tænker du måske: 
“Ja, jeg savner børnene, og de savner måske også mig, men hvis jeg får 
det bedste ud af de dage, hvor børnene ikke er hos mig, så er jeg fyldt 
med overskud når de kommer tilbage”.

Eller:
“Hvor er det skønt, at jeg har fået så meget ud af min weekend og børnene 
har helt sikkert haft en god weekend hos min eks. Nu glæder jeg mig til, at 
de kommer hjem til mig igen”.

“Ingen kan få dig til at føle dig mindreværdig uden din tilladelse.”
Eleanor Roosevelt
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Opgave 4.1: Hvorfor har du dårlig samvittighed og hvem gavner den?

Opgave 4.2: Hvad bidrager du med i dine børns opvækst, så du ikke får 
dårlig samvitighed?

Opgave 4.3: Hvad vil du gøre for at gemme den dårlige samvittighed 
væk? 
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Det kan være så svært at holde fokus på børnenes tarv, når du selv har 
det svært, når der skal træffes beslutning om samværsordning, eller når du 
ikke ønsker mere dialog med din eks end højest nødvendigt. Det samme 
gælder, når du skal til at finde den nye dagligdag, med de ændringer det 
indebærer. 

Nogle har et brændende ønske om at have børnene mest muligt. For 
andre kan tanken om at skulle være alene med børnene og have ansvaret 
for dagligdagen være skræmmende og uoverskuelig, måske fordi du har 
været vandt til at de praktiske gøremål har været varetaget af din eks. Du 
må aldrig lade den slags tvivl afgøre hvor meget du skal være sammen 
med dine børn. Det er ingen hemmelighed, at en hverdag alene med børn 
kan være udfordrende – men alle kan, hvis man ønsker det, hurtig  komme 
ind i rytme. Det er her vigtigt at huske, at tingene ikke nødvendigvis skal 
foregå på samme måde som hos din eks.

Børnene har to forældre som de elsker over alt på jorden. To forældre som 
er deres forbilleder, deres grundpiller, og som har en altoverskyggende 
plads i deres liv. De to forældre er dig og din eks, og de har brug for jer 
begge. 

Tag beslutninger med fornuften, set ud fra børnenes øjne og ikke med dine 
følelser. 

Opgave 5.1: Tag en tur i helikopteren og kig ned over jeres situation. 
Hvad har dine børn brug for? 

Opgave 5.2: Hvordan kan du give dem det, de har brug for?

“Det bedste forhold er det, hvor kærligheden til
hinanden overskygger behovet for hinanden.”       

Dalai Lama

Børns tarv frem for alt
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Du skal ikke tro, hvad der er bedst for børnene, du skal vide det. 
Tal eventuelt med professionelle børnesagkyndige eller skilsmisseekspert-
er om, hvad der er bedst for børnene, eller drag nytte af andres erfaringer. 
Du skal dog altid sikre dig, at de beslutninger, der bliver truffet, er tilpasset 
dine børns behov.

Beslutninger om børnenes dagligdag, samværsordning m.v. er de voksnes 
ansvar. Børnene må ikke føle sig presset til at vælge, da det nemt kan 
føles som om, at de skal tage parti for enten mor eller far. Du kan dog 
alligevel godt inddrage børnene i beslutningerne undervejs. Ved at tale 
med dem om, hvordan de har det, finder du ud af, om de trives, eller om 
de har nogle behov, som ikke bliver indfriet.

Opgave 5.3: Hvad har du brug for at vide om dine børns trivsel?

Opgave 5.4: Hvad kan du spørge dem om, så du får den viden?
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Involvering af børn

Det er en svær balancegang på en og samme tid at skulle involvere 
børnene, og alligevel skåne dem for at blive involveret for meget. Som du 
kunne læse under emnet “Børnenes sorg” så går børnene ind og ud af 
deres sorg. De vil have perioder, hvor de agerer som om de helt har glemt 
skilsmissen, og det er blot et sundhedstegn.  

Du bør aldrig involvere børnene i dine tanker, bekymringer og frustrationer 
om fremtiden eller om din eks. Eksempelvis kan det virke oplagt eller nød-
vendigt at fortælle dem, om det er mor eller far, der vil skilles, og 
hvorfor skilsmissen ønskes, men i hvilken interesse? Hvad får de ud af at 
vide, hvem af jer, der har taget den endelige beslutning? 
Faktum er, at det næsten altid er den ene part, der tager den endelige 
beslutning om skilsmissen, men at der er to til at få et ægteskab til at fun-
gere - og to til, ikke at få det til at fungere. 

Ansvaret for skilsmissen kan derfor ikke placeres hos enten dig eller din 
eks, men er et fælles ansvar. Ja, måske ville den ene af jer kæmpe videre, 
eller kunne leve med problemerne, men der skal to til et lykkeligt 
ægteskab. Behovet for at inddrage børnene i, hvem der har taget beslut-
ningen, udspringer udelukkende af sårede følelser, og behovet for at frem-
stå som den, der er valgt fra.

Du skal derfor være åben, men på børnenes niveau. Det vil sige, at de 
skal have svar på det, de spørger om, uden at du dog glemmer, at du ikke 
nødvendigvis skal fortælle ALT. Du kan udelade noget, eller sige tingene 
på en måde, som ikke skræmmer børnene, eller påvirker dem unødigt. 
Du skal altid være loyal overfor din eks og for børnenes fortid. Det skal du 
ikke være for din eks’ skyld, men for børnenes. Du taler om deres anden 
forælder, som de elsker over alt på jorden.

“Mange af os bruger halvdelen af vor tid til at ønske os ting, 
som vi kunne få, hvis vi ikke brugte halvdelen af vor tid til at ønske dem.” 

Alexander Woolcot
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Hvad skal de inddrages i:
Børnene skal inddrages så lidt som muligt, når du og din eks kan finde ud 
af at sætte børnenes behov først. Jo mindre børnene er, jo mindre indfly-
delse og jo ældre de er, jo større behov vil de have for at føle sig involveret 
og hørt i beslutningerne omkring det, der vedrører dem. De fleste børn har 
det godt med, at de voksne træffer de nødvendige afgørelser, og de har 
ikke lyst til at stå i en situation, hvor de skal vælge. 

Det vil sige, at børnene skal involveres i:  

Hvad I har besluttet.

Hvorfor beslutningen er taget, og at det ikke er deres skyld.

Hvis det er muligt, hvad der skal ske den kommende tid.

Hvor de skal bo.

Hvordan samværsordningen skal deles - hvilke dage de skal 
være hvor.

Hvilke ting de skal have med fra deres nuværende hjem 
og til det nye sted.

“Jeg kan bedst lide når de ikke laver om på planerne, 
så jeg ved, hvornår jeg skal være hos hvem”

Jonas, 8 år
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Børns reaktioner

At være skilsmissebarn er helt normalt i dag, men det påvirker naturligvis 
børnene, når det rammer deres egen familie. Deres dagligdag ændres 
markant, og måske skal de flytte og skifte skole. De oplever, at deres 
nærmeste familiemedlemmer er tynget af sorg, og måske føler de sig 
overset, fordi der ikke er det overskud til dem, som de har brug for.

Du vil helt sikkert være tynget af bekymringer og sorg på børnenes vegne 
og have tanker som:

Hvordan vil de reagere?

Vil de blive drillet?

Kan de overhovedet klare det?

Vil de savne så meget, at de tager skade af det?

Får de varige mén?

Vil de gå helt i stå udviklingsmæssigt, eller gå ind i deres egen sorg 
og reagere voldsomt?

Vil de være i stand til at rumme alle de forandringer?

“Erfaring er ikke, hvad mennesker oplever. 
Det er, hvad mennesker bruger det oplevede til.”

Albert Einstein
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Spørgsmålene og tankerne vil være mange og er helt naturlige, men du 
kan være helt sikker på, at børnene nok skal klare skilsmissen, når bare 
du og din eks tackler situationen fornuftigt. 

Selvfølgelig vil dine børn reagere på skilsmissen, og det er helt naturligt. 

Børns reaktioner er meget forskellige. Nogle har set det komme, nogle 
bryder helt sammen, får problemer med at begå sig socialt, med at sove 
osv. Andre reagerer ikke voldsomt, og kommer gennem sorgen uden 
nævneværdige problemer, selvom de naturligvis vil være kede af det. 
For nogle kan det ligefrem være en lettelse, hvis der har været mange 
skænderier i familien.

Deres reaktioner afhænger af faktorer som eksempelvis deres alder, det 
tidligere familiemønster, hvordan de fremtidige boligforhold vil være, og 
hvordan de fungerer socialt. Derudover afhænger reaktionerne meget af, 
hvordan situationen tackles af forældrene. Det er derfor af afgørende 
betydning, at den konstruktive dialog og samarbejdet omkring børnene 
fungerer mellem dig og din eks.

Børn i alderen 0 - 6 år kan reagere med ændret adfærd, eksempelvis ved 
at gå lidt tilbage i forhold til deres udvikling, have et tilbagevendende 
behov for sut, ble eller blive bange for fremmede.

“Det gode er også, at så får man måske nye søskende, 
en større familie, flere ferier og flere gaver.”

Nicklas, 10 år
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Børn i alderen 6 - 8  år har svært ved at forstå, hvad der foregår. De kan 
have svært ved at sætte ord på deres følelser og er meget afhængige af 
deres forældre. Typiske reaktioner kan være problemer med indlæringen, 
koncentrationen, vredesudbrud eller anfald af gråd.

Børn i alderen 9 - 13 år ved præcist hvad det hele går ud på, og er i god 
kontakt med deres følelser. De kan have svært ved at tale med forældrene 
om situationen. De kan have stor glæde af at tale med en anden voksen 
om deres følelser og eventuelle problemer. Det er vigtigt, at det er en 
person, som barnet er fortrolig med, og at det er én, der tør spørge ind til 
problemerne. Denne aldersgruppe har nemmere ved at udtrykke følelser, 
og har deres egne holdninger til tingene, end de mindreårige.

Teenagebørn reagerer ofte med vrede og afstandstagen til situationen. 
Det er vigtigt at give dem plads og tid til reaktion. Og ikke mindst er det 
vigtigt at opfange signaler, der tyder på, at teenagebarnet har problemer, 
og reagere når barnet giver tegn til at ville tale om det. Også denne alders-
gruppe kan have gavn af at tale med en anden voksen person, end deres 
forældre.

Børn går ofte ind og ud af sorgen og selvom mange bliver overraskede 
over det, så er det helt normalt og et sundhedstegn fra børnene. Deres 
liv fortsætter naturligt ganske kort tid efter, at de har fået beskeden om, at 
mor og far går fra hinanden, eller midt i, at det hele er svært og usikkert.  
Måske vil du opleve, at de det ene øjeblik er kede af det, og det næste 
øjeblik er i fuld gang med at lege, grine i telefonen, fortælle sjove historier, 
eller noget helt andet. 

Børn er mere praktisk anlagte og langt bedre til at indordne sig under 
forholdene end voksne. Hvis de oplever, at du skaber tryghed for dem, og 
er der for dem, så fortsætter deres dagligdag med venner og leg. 
Det er helt naturligt, at du vil være helt oppe på mærkerne for at fange 
ethvert signal om, at dine børn har det svært. Hvis de sidder i deres 
egne tanker, vil du være overbevist om, at de tænker på skilsmissen eller 
savner. Tag deres reaktioner for det de er, og undgå de store dybdeanalys-
er, måske sidder de bare og tænker på en ven, en veninde, en tur de skal 
på, skolen eller noget helt andet.
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Samarbejde og kommunikation 

Der er 2 afgørende faktorer for, at du får dine børn godt gennem skilsmis-
sen. Den ene faktor er, at du og din eks samarbejder og kommunikerer, 
hvilket slet ikke bør være til diskussion. Selvom I er blevet skilt, har I et 
fælles ansvar overfor børnene, og vil altid have det. Det er afgørende, for 
at børnene kommer godt gennem skilsmissen, at I påtager jer det ansvar. 

Som udgangspunkt skal du og din eks indgå aftaler, der er rimelige for jer 
begge, så længe I ikke mister grundholdningen til, at der skal laves aftaler, 
som er gode for børnene.

Dine børn har ret til og krav på (jvf. forældreansvarsloven som trådte i kraft 
i 2007) at have forældre, der kan samarbejde om dem. Det har de fortjent 
og du skal gøre dit til, at du lever op til det ansvar.

Hvad betyder det at samarbejde?
At samarbejde vil sige, at I hele tiden gør det, der er bedst for børnene. 
At I hjælper hinanden med at give børnene den bedst mulige opvækst, og 
at I samarbejder, hvis der er problemer med børnene. 
Børnene skal opleve, at de ikke kan spille jer ud mod hinanden, at I taler 
sammen, og at de derfor ikke kan sige noget til mor, og noget andet til far. 

Det betyder ikke nødvendigvis, at I skal være enige om, hvordan I gør 
tingene, eller at den ene tager over, når den anden melder fra, men at I 
grundlæggende støtter børnene sammen, og at I kan samarbejde, hvis der 
er problemer omkring børnene.

“De betydningsfulde problemer, vi har, kan ikke løses med 
den samme tankegang, hvormed vi skabte dem.”

Albert Einstein
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At ville børnene det bedste betyder blandt andet, at de ikke bliver inddra-
get i de voksnes problemer, og at de ikke bliver trukket gennem 
Statsforvaltningens system, for at få fastlagt samværsordningen. De skal 
opleve, at deres behov bliver tilgodeset og sat foran de voksnes egoistiske 
behov. Det betyder, at I bør træffe beslutninger uden at inddrage dem i 
jeres overvejelser. 

Desværre glemmer mange, at børnene ikke kan bruges som sjælesørgere 
og fortrolige. Det er et alt for stort ansvar at lægge over på børnene, og 
du kan være helt sikker på, at de svar du søger ikke kan findes hos dem. 
Børnene vil være loyale over for dig og din eks, men kan nemt komme til 
at føle sig som lus mellem to negle og have det rigtig svært ved at skulle 
tage så mange hensyn. Det vil betyde, at de vil have svært ved at agere 
naturligt. De vil altid være på vagt overfor dine reaktioner, beskyldninger 
og udbrud og vil gøre alt for ikke at såre dig. 

Børn vil deres forældre det bedste og tør kun fortælle sandheden om, 
hvordan de har det, hvis de ved, at mor og far kan rumme det, og kan 
sætte børnenes tarv forrest.

Det er dit ansvar, at børnene ikke bliver de store tabere i skilsmissen.

Opgave 8.1: Hvad inddrager du børnene i lige nu?

Opgave 8.2: Har børnene behov for at blive inddraget, eller inddrager du 
dem på grund af afmagt, frustration, bekymring eller sorg?

Opgave 8.3: Er der noget børnene ikke skal inddrages i fremover?

Opgave 8.4: Hvem kan du inddrage i stedet for børnene?
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Grundlæggende betyder det at samarbejde også, at I udviser tillid til 
hinanden og respekterer hinandens synspunkter. Det kan være forskellige 
måder at anskue tingene på, opdrage på m.v. I kan ikke blive hundrede 
procent enige om, hvordan I skal agere overfor børnene, da I er to 
individuelle mennesker, og derfor helt naturligt ikke gør tingene ens.

Du vil nok opleve, at du nogen gange synes, at din eks er en idiot. At du 
nogen gange slet ikke kan forstå din eks’ holdninger, måden at kommu-
nikere på, eller din eks’ måde at forvalte forældrerollen på. Måske bliver 
du frustreret, fordi du synes din eks bør gøre noget anderledes, eller ikke 
lever op til det ansvar, det er at være forælder. Du kan dog være ret sikker 
på, at det er gensidigt.

Du kender ofte ikke bevæggrundene for, hvorfor din eks agerer som han 
/ hun gør. Både tanker, følelser, frustrationer og måske andre holdninger 
end dem du har, kan danne grundlag for den ageren, som du finder forkert, 
men som du ikke nødvendigvis kan tillade dig at have en holdning til.

HUSK: Det er ikke for din skyld, men for 
børnenes, at du skal samarbejde med din eks!
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For at samarbejdet skal fungere mellem dig og din eks, skal du blive på din 
egen banehalvdel. Det betyder, at du ikke konsekvent skal tænke:

Han / hun burde også...

Hvorfor gør han / hun sådan....

Hvis han / hun bare gjorde......

Kan han / hun dog ikke se, at det og det bør gøres anderledes....

For slet ikke at tale om at kommunikere på ovenstående måde til din 
eks.... det kommer vi tilbage til senere.

Når du bliver på din egen banehalvdel tænker du i stedet for: 

Det er en skam at han / hun gør sådan, men så må jeg gøre .....
for at tingene fungerer.

Jeg må sørge for at få det bedste ud af det, selvom....

Jeg må agere sådan, for at minimere risikoen for......

Jeg kunne måske gøre sådan, for at vi bliver bedre til at snakke om 
problemerne.

Jeg kunne godt have gjort det her lidt bedre, jeg kunne....
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Når du bliver på din egen banehalvdel, vurderer du på din egen adfærd, og 
dine egne svagheder, og finder løsninger på, hvordan du kan bidrage til, at 
problemerne bliver mindre fremover.

Når du og din eks skal kommunikere om børnene, skal I huske alt oven-
stående, samtidig med, at I taler ordentlig til hinanden.  
 
Beskyldninger, angreb og negativ kommunikation fører ofte til modangreb 
og flere beskyldninger, og en konflikt er hurtigt under optrapning.

Det er dit ansvar, at stoppe en uoverensstemmelse inden det bliver til en 
konflikt - jo hurtigere jo bedre, for det skader ikke blot dig og din eks, men 
risikerer at skade børnene mest.

Når der opstår konflikter mellem dig og din eks, er det i langt overvejende 
grad, fordi der er sårede følelser, følelser af svigt, uenighed om ansvar, 
vrede eller måske endda behovet for “hævn” til stede. Med andre ord er 
det ofte egoistiske tanker, følelser og holdninger, der ligger til grund for 
konflikter mellem jer.

Du og din eks er de voksne og skal agere som voksne! 

Kig på ovenstående afsnit igen og tænk jeres situation igennem.

Opgave 8.5: Afspejler din adfærd dine egoistiske behov, eller børnenes 
behov?

Opgave 8.6: Hvad kan du gøre for at ændre på din adfærd og tilsidesætte 
egoismen? 
(Har du behov for at svare, at det hele skyldes din eks’ adfærd, så læs afs-
nittet om at blive på egen banehalvdel en gang til. Der er altid to parter, der 
kan gøre noget anderledes!)

“Det er ikke rart når de voksne skændes, 
eller taler grimt om hinanden.”

Johanne, 11 år
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Tanker som gavner samarbejdet og kommunikationen med din eks:

“Det kan godt være, at min eks ikke opfører sig ret pænt, eller taler 
ordentlig, men jeg vil ikke falde ned på samme niveau. Jeg vil gøre mit til, 
at minimere risikoen for konflikt”.

“Hvad får jeg ud af at diskutere, beskylde og angribe? Ikke andet end 
risikoen for konflikt og en masse negative tanker, som dræner mig”.

“Risikoen for, at børnene mistrives øges, jo mere jeg angriber min eks”. 

“Muligheden for at komme godt videre i livet, minimeres markant, hvis jeg 
ikke samarbejder og kommunikerer med min eks. Det er mit og børnenes 
liv jeg gambler med”.

“Jeg sover på det til i morgen, og ser om det stadig er en god idé at 
skælde ud”.

“Jeg skal have mindst muligt dialog med min eks, så jeg kæmper for at 
lave nogle grundlæggende aftaler om børnene, økonomi, samvær m.v.”. 

“Når jeg opfører mig ordentlig, så øger jeg sandsynligheden for, at jeg 
også bliver behandlet ordentlig”.

“Det er ikke nødvendigvis mig, der har ret”.

“Ansvaret for skilsmissen var også mit”.
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Konflikter
“Når en dør lukkes åbnes en anden. Men vi har ofte så travlt med at ærgre os over 

den lukkede dør, at vi ikke end ænser den åbne.”
Alexander Graham Bell

Selvom konflikter slet ikke bør være en del af børnenes opvækst, så op-
står de desværre alligevel nogle gange, hvor meget du end kæmper for 
det modsatte. Måske nægter din eks at samarbejde på trods af alle dine 
bedste forsøg. Måske kan I ikke blive enige om samværsordning, 
bopælsadresse eller noget helt andet. 

Vurder kritisk nedenstående opgaver - tænk eventuelt på, hvad andre ville 
svare, hvis de blev spurgt om, hvordan du håndterer situationen.  

Svar ikke blot med ja eller nej, men forklar dig og kom med forslag til 
forbedringer.

Opgave 9.1: Hvad er dit ansvar i konflikten?

Opgave 9.2: Er du sikker på, at du har tilsidesat dine egoistiske behov?

Opgave 9.3: Holder du dig på din egen banehalvdel?

Opgave 9.4: Hvad kan du gøre for at gøre konflikten mindre?

Opgave 9.5:  Har I brug for hjælp?

“Når bare min mor og far ikke er uvenner 
så er jeg ikke så ked af at de er blevet skilt.”

Mikkel, 9 år
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Hvis du mener, at det primære ansvar for, at samarbejdet og kommuni-
kationen ikke fungerer, eksempelvis hvis din eks nægter at tale med dig, 
bruger børnene som talerør, eller direkte modarbejder dig, så er det vigtigt 
for både børnenes og din egen fremtid, at du sætter dine grænser. 

Opgave 9.6: Hvad vil du finde dig i?

Opgave 9.7: Hvordan kan du sige fra på en konstruktiv måde?

Opgave 9.8: Hvordan kan du bedst håndtere eventuelle angreb, så du 
bruger færrest mulige tanker og mindst mulig energi på din eks?

Opgave 9.9: Hvordan håndterer du bedst konflikten i forhold til børnene, 
så de lider mindst muligt?

Opgave 9.10: Hvad kan og vil du gøre for at ændre på situationen?

På konflikttrappen på næste side, kan du vurdere, hvor I befinder jer på 
skalaen. Søg hjælp, hvis I ikke selv kan løse konflikterne - det er at tage 
ansvar!

27



 
 Sådan får du 

børnene bedst gennem 
skilsmissen

www.skilsmisseraad.dk

1.
U

ov
er

en
ss

te
m

m
el

se

I vil
ikke det 
samme

2.
 P

er
so

ni
fic

er
in

g

Den 
anden har 
skylden

3.
 P

ro
bl

em
er

ne
 b

liv
er

 s
tø

rr
e

Gamle 
oplevelser 
trækkes 
frem

4.
 S

am
ta

le
r o

pg
iv

es

Taler om og 
ikke med

5.
 F

je
nd

eb
ill

ed
er

Den anden 
er aldrig til 
at stole på

6.
 D

en
 o

pr
in

de
lig

e 
uo

ve
re

ns
st

em
m

el
se

 e
r g

le
m

t

Hvad mon 
den 
anden nu er 
ude på?

7.
 Å

be
n 

fje
nd

tli
gh

ed
Udslettelse 
- de der 
ikke holder 
med er 
forrædere

8.
 K

R
IG

Husk, at du selv bestemmer om du vil gå op eller ned af konflikttrappen, 

det vil sige om du vil optrappe eller nedtrappe konflikten.
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HUSK: 
Positiv tankegang om din eks 

skaber grundlaget for et godt samarbejde!

Som udgangspunkt handler alt det, du lige har læst om, at gøre det, der er 
bedst for børnene, men du vil samtidig opleve, når du agerer som beskre-
vet, at du selv vil få det langt bedre. 

Du vil opleve: 

Statsforvaltningen bør inddrages i forbindelse med store konflikter omkring 
børnene, da de udelukkende har fokus på, hvordan børnene får den 
bedste fremtid.

“Det er ikke rart når de voksne skændes, 
eller taler grimt om hinanden.”

Emma, 10 år
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Samvær
“Vi kan ikke fjerne problemer, men vi kan realisere ønsker.”

Ukendt

Det kan lyde helt forkert at tale om samkvemsordning eller samværsaftale, 
når det handler om at være sammen med dine egne børn, men en 
konsekvens af skilsmissen er, at børnene ikke længere kan være sammen 
med dig hele tiden. Du har måske et brændende ønske om at have dine 
børn hos dig mest muligt, men når samværsaftalen skal udarbejdes, så 
handler det ikke om dine eller din eks’ behov, men om børnenes behov. 
            
        

Det skal være børnenes interesse, der danner grundlag for beslutningen om, 
hvordan samkvemsordningen skal fungere.

  

En samværsaftale handler ikke kun om, hvornår børnene skal være 
henholdsvis hos dig og din eks, men også om hvordan ferieperioderne 
skal fordeles. 

Tag altid hensyn til børnenes alder og behov, når I træffer afgørelse om 
samkvem, og involver så vidt muligt ikke børnene i beslutningen. Børn 
elsker deres forældre og kan meget nemt komme til at føle sig som gidsler 
i skilsmissen og ikke mindst føle, at de svigter den forælder, de ”vælger 
fra”, hvis de bliver involveret. Større børn / teenagebørn ytrer måske et 
ønske om en samkvemsordning, hvilket du selvfølgelig bør være lydhør 
overfor.
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Som i alle andre sammenhænge er det mest optimalt, at I selv finder 
løsningen på, hvordan samværet skal fordeles. Statsforvaltningen kan 
naturligvis hjælpe jer med en beslutning, men det er en lang proces og det 
kan være svært for både forældre og børn, at der ikke er enighed, og at 
beslutningen ikke er truffet, når børnene orienteres omkring skilsmissen. 
Der er ingen aldersgrænse for, hvornår børnene kan blive hørt i Statsfor-
valtningen, de skal dog naturligvis kunne tale deres sag.

Dine børn vil fremover have to hjem. Bland så vidt muligt ”nyt og gammelt”, 
så der er genkendelighed hos både mor og far. Det kan være svært for 
mange børn at ”bo i en taske”, når de er hos den ene forælder (typisk i de 
situationer, hvor den ene forælder har mindre samkvem end den anden). 
Hvis der er mulighed for det, kan det være en fordel, at børnene har tøj, 
legetøj mv. begge steder, så der skal flyttes så lidt som muligt fra det ene 
hjem til det andet.

Ferier og højtider skal også deles.
Det er ikke nemt at finde en endegyldig løsning på, hvordan den rigtige 
feriefordeling ser ud, for den afhænger helt af, hvordan I deler samværet 
mellem jer.

Måske har I behov for at holde de første højtider og / eller ferier sammen, 
for at lade overgangen blive så blid som mulig for jer alle. Måske kan I slet 
ikke forestille jer at bruge tid sammen.

Som du kan læse om senere i e-bogen så har børnene brug for klare 
retningslinjer, og det gælder også i forhold til at være afklaret med 
skilsmissen. 

Børnene har ofte et håb om, at I finder sammen igen, og ser ethvert lille 
signal om, at du og din eks kan være i stue sammen som en åbning for, 
at det er en mulighed. Hvis I vælger at holde højtider og / eller ferier sam-
men, så skal I gøre børnene udtrykkeligt opmærksomme på, hvorfor I gør 
det. Fortæl dem direkte, at I ikke skal være kærester igen, men blot syntes 
det er hyggeligt at være sammen engang imellem. 
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Det er kun en god idé at holde ferie og / eller højtider sammen, hvis I 
oprigtigt ikke har problemer med det, og ikke fordi I synes, I bør gøre det 
for børnenes skyld.
Har I ikke lyst til at holde ferie og / eller højtider sammen, så lad være, og 
find den bedste løsning for børnene ud fra det, der er muligt.

Det kan være meget svært at undvære børnene i højtiderne og ikke mindst 
gennem flere uger i ferieperioder, men det er en del af at være skilt. 
Børnene savner helt sikkert også den forælder, de ikke er sammen med, 
men de er gode til at leve i deres egen verden og være tilstede der, hvor 
de er. Det vil også være svært for børnene, hvis de skal skifte sted ofte, da 
det giver alt for meget uro i deres hverdag. 
Derfor må egne bekymringer og afsavn ikke ligge til grund for, hvor 
børnene skal være, hvor længe, og hvornår. Selvfølgelig kan det være 
okay også at tage hensyn til de voksne, men ikke hvis det går forud for 
det, børnene har det godt med.

Det er altid gavnligt at have nogle klare aftaler og retningslinjer for, 
hvordan ferierne deles, så det ikke er nødvendigt at aftale og planlægge 
fra gang til gang. Når der ligger klare aftaler, så ved børnene i god tid, 
hvordan ferien skal foregå, og det er med til at gøre deres dagligdag så 
god og tryg som mulig. Samtidig undgår de unødige bekymringer, om I 
som forældre kan blive enige om en aftale, eller om der ligger en latent 
risiko for konflikt.

Du kan ikke modsætte dig at lave en samkvemsordning. Såfremt I ikke 
kan blive enige om samkvemsordningen, vil Statsforvaltningen træffe en 
afgørelse, hvis du eller din eks retter henvendelse til dem, for at få deres 
hjælp.

Sommerferie: For nogle er det rigtigt at dele sommerferien på midten, 
mens det for andre er rigtigt med flere skift. Andre deler ikke ferien ligeligt.

Juleferie: Del juledagene mellem jer uden for mange skift, og husk, at der 
kun er én juleaften. Børnene kan sagtens slå forventningens glæde til to 
gange, men det stresser dem. Skær ned på antallet af arrangementer, der 
afholdes for, at alle kan få en bid af børnene på den halve tid. 
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Generel huskeliste til samværsordning:

Lad børnenes behov gå frem for egne behov.

Husk, at børnene har brug for begge forældre.

Involver børnene efter behov, men kun med konstruktive forslag.

Vær imødekommende overfor børnenes ønsker om ændringer. 
Jo mere samarbejde, jo nemmere er det for alle parter.

Gør det hele så naturligt som muligt.

Ændringer i børnenes normale rytme minder dem om, at de ikke 
lever med mor og far i kernefamilien. Sørg derfor for ikke at lave flere 
ændringer end absolut nødvendigt.

Jo mindre børnene skal bo i en taske jo bedre.

Samværsskift skal ske via skole / institution eller lignende, så 
børnene undgår “goddag og farvel-situationen”.

Lav en skriftlig aftale om, hvordan ferierne deles.

Planlæg ændringer i god tid.

Som medlem af skilsmisseraad.dk kan du hente en skabelon til samkvemsordning her

De voksnes sorg og skuffelse over ikke at skulle holde juleaften med 
børnene, må bearbejdes og parkeres uden børnenes indblanding. 
Har du ikke børnene juleaften, så hold i stedet et julearrangement en an-
den dag, der ikke ligner juleaften. Dans måske om juletræet og del gaver 
ud om eftermiddagen og spis noget andet end det, der hører sig til juleaf-
ten. Lav nye traditioner til de år, hvor du ikke skal have børnene juleaften.

33

http://www.skilsmisseraad.dk/skabeloner.html


 
 Sådan får du 

børnene bedst gennem 
skilsmissen

www.skilsmisseraad.dk

Forældremyndighed

Alle børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de 
er blevet gift. Hvis du har forældremyndigheden over børnene, har du pligt 
til at drage omsorg for dem, og du skal træffe beslutninger om deres 
personlige forhold, ud fra børnenes behov og interesser. 

Til forskel fra tidligere, hvor man som mor havde langt større rettigheder 
end faderen, så er forældre i dag lige stillet i forhold til børn og 
forældremyndighed. Som forældre kan man selv indgå aftaler om 
forældremyndigheden, enten at der fortsat er fælles forældremyndighed, 
eller at den ene forælder har den alene. 

Aftalen omkring forældremyndighed kan ændres indtil børnene er 18 år, 
hvis der er argumenter for dette. Aftaler om forældremyndighed skal 
indsendes til Statsforvaltningen, ligesom det er dem, der skal involveres og 
træffe afgørelse, hvis I ikke kan blive enige.

“At give slip - er ikke det samme som at miste grebet.”
Jan Hessner
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Børnenes omgivelser
“Sund fornuft er samlingen af fordomme 

erhvervet som attenårig.”
Albert Einstein

Dine børn har brug for, at deres omgivelser får besked. Det kan være i 
institutionen, skolen, SFO’en og i forhold til deres venner. 

Alle som er tæt på dine børn bør have besked, så de kan være opmærk-
somme på børnene og deres reaktioner. Børnene har måske brug for lidt 
ekstra støtte, lidt mere opmærksomhed end normalt, en skulder at græde 
ud ved, eller en at tale med om de svære ting, der sker i deres liv. 

Husk også, at informere forældrene til børnenes nærmeste venner, så 
de kan  tale med deres børn om, hvorfor dine børn har det svært, og om 
hvordan de bedst kan støtte dine børn i den svære tid. Måske er der også 
behov for, at deres børn får at vide, at fordi I skal skilles, er det ikke ens 
betydende med, at alle forældre bliver skilt.

Det er nødvendigt at have in mente, at skilsmissen er en stor sorg for dig 
og dine børn, men for dine børns omgivelser er det en helt naturlig ting, at 
forældre bliver skilt. Deres omgivelser er ikke følelsesmæssigt involverede, 
og derfor vil de, efter kort tid, være videre i deres liv. De kan have svært 
ved at forstå, at dit liv ikke er gået videre, og at skilsmissen er svær.

Du må ikke have en forventing om, at de kan sætte sig ind i, hvor svær en 
skilsmisse kan være. Forsøg at minimere dine forventninger og bliv ikke 
vred eller skuffet over dine og børnenes omgivelser. Omgivelserne gør det 
bedste de kan, og du kan ikke bruge negative tanker til at komme videre i 
dit liv. Tænk over, at du skal fortælle det, som kan gavne dine børn og intet 
andet.
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Det kan være en god idé at sende en fælles informationsmail til de 
nærmeste forældre, så de ser, at I står sammen om børnene på trods af, 
at I har besluttet jer for at skulle skilles. Mailen kan eventuelt indeholde: 

At I skal skilles (ikke hvorfor, hvem der har ønsket skilsmisse m.v.).

At I også fremover står sammen om at give børnene den bedste 
mulige opvækst på trods af skilsmissen.

Hvordan børnene skal bo fremover.

Hvornår børnene skal være hos hvem.

At I håber, de vil holde øje med eventuelle reaktioner og give jer 
besked, hvis de føler der er noget I bør vide.

Når børnene er skolesøgende, så inddrag dem i, hvordan de gerne vil 
have, at deres kammerater bliver informeret. Nogle har det bedst med selv 
at fortælle det i skolen, mens andre helst vil have at læreren gør det, og at 
klassekammeraterne efterfølgende kan stille spørgsmål, hvis der er noget 
de gerne vil vide.
 
Har børnene et ønske om, at det slet ikke bliver fortalt, så er det nødven-
digt at tage en snak med dem om, at der ikke er noget flovt ved, at I skal 
skilles. Forklar dem, at det ikke er deres ansvar, at I skal skilles, at det ikke 
har noget med dem at gøre, og at deres venner helt sikkert vil synes lige 
så godt om dem, som de altid har gjort. Kom gerne med eksempler på, 
hvem af deres klassekammerater eller venner, der også har forældre, der 
er skilt, så de kan høre, at de ikke er alene om at være skilsmissebørn.
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Selvom informationen til din og din eks’ familie og venner ikke naturligt 
hører til i denne e-bog, så har jeg dog valgt, at det alligevel skal med, fordi 
det er så afgørende i forhold til børnene, at I sender et godt og fælles 
signal til jeres omgivelser.

Jeres familie og venner skal naturligvis have besked om skilsmissen, og 
det kan også her være en god idé at sende en fælles informationsmail 
ud til dem, så I sikrer jer, at de ved, at I står sammen om at varetage 
børnenes tarv fremadrettet.

Mailen kan eksempelvis lyde sådan:

Kære venner. 
Vi sender jer denne mail, for at fortælle jer, at vi har besluttet os for at flytte fra hinanden. 
Det er uden dramatik, og det hele foregår i “god ro og orden”, hvilket vi håber I vil hjælpe os 
med at bevare. 

Børnene er selvfølgelig kede af det, men de tager det rigtig fint (de er super-seje!) og stiller en 
masse spørgsmål, som de naturligvis får svar på.

Hanne har fået en dejlig lejlighed meget tæt på huset, hvor der er god plads til hende og 
børnene og Niels bliver i vores hus. Børnene skal være en uge af gangen hos os, og de skifter 
sted om onsdagen. 
 
Da vi, som før nævnt, ikke er uvenner, er vi meget opsatte på at arbejde for at have det godt 
sammen og samarbejde om børnene. Derfor skal I ikke være nervøse for at invitere os til 
eventuelle arrangementer på samme tid. 

Vi kan ikke sige os fri for at det er en turbulent tid, med mange store omvæltninger og mange 
følelser, så derfor beder vi jer om at respektere, at vi ikke reagerer ens, og vi vil hver især give 
lyd fra os, når vi har brug for det.

Vi vil naturligvis “dukke op til jordens overflade” igen, når der  falder lidt mere ro på vores 
liv, så tøv ikke med at ringe.

De kærligste hilsner fra Hanne og Niels
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Du er den voksne
“Dårlige oplevelser er ikke noget der sker for os. 

Vi tiltrækker dem, så vi kan lære af dem.”
Deepak Chopra

Du har tidligere læst, at der er 2 afgørende faktorer for, at du får dine børn 
bedst gennem skilsmissen. Den ene faktor er, at du samarbejder og
kommunikerer med din eks (læs mere side 20) og den anden er, at du 
agerer som den voksne, og ikke involverer børnene i dine bekymringer, 
tanker og frustrationer. 
 
Åbenhed og ærlighed er gode familieværdier at give din børn med i 
rygsækken, men åbenhed og ærlighed betyder ikke åbenhed og ærlighed 
uden filter.  
 
Børn skal IKKE inddrages i dine bekymringer, tanker, frustrationer og 
utryghed om fremtiden. Det er helt uden for diskussion - det skader dem 
og gavner intet.

De skal eksempelvis ikke vide:

Detaljer om, hvorfor I skulle skilles.

Hvem, der ville skilles.

Hvilke dårlige tanker du har om din eks.

At du er bekymret for, hvordan dit liv bliver fremover.

At du synes din eks er en idiot.

At I ikke kan blive enige om økonomi, samvær m.v.

At du føler dig urimelig behandlet.
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At involvere dem i tanker som ovenstående viser ikke åbenhed og 
ærlighed, men tværtimod dumhed og egoisme. Det viser, at du har sat 
dine egne behov foran børnenes tarv, og at du ikke gør det, der er bedst 
for børnene.

Ved at involvere dem i ovenstående kan du risikere, at:

   Du giver dem en forkert opfattelse af barn / voksen rollen.

Deres opfattelse af parforhold og familieliv bliver negativ, og når de 
bliver voksne vil det måske resultere i, at de tager afstand fra det 
andet køn og familielivet i det hele taget.

De fjerner sig fra dig, når de bliver gamle nok til at turde sige fra.

De tager afstand fra at skabe nære følelsesmæssige relationer, fordi 
de har set og hørt for meget om, hvor såret man kan blive.

Du kan være åben og ærlig på det niveau, der gavner dine børn, og på 
den måde stadig give dem de gode værdier med i rygsækken.

Det er dog helt naturligt at være så frustreret, bekymret og sorgfuld over 
skilsmissen, at det er svært hele tiden at gøre det, der er bedst for 
børnene. Der kan nemt ryge en bemærkning, eller en forkert sætning 
undervejs, og det betyder selvfølgelig ikke, at du er en dårlig forælder.  

Når du kommer til at sige noget, der ikke gavner dem, måske noget der 
handler om din eks, så sig undskyld til dem. Fortæl dem, at du godt ved, at 
de bliver kede af at høre negative ting om deres mor / far, og at du kom til 
at sige det, fordi du er ked af det, og ikke fordi du mener, at deres mor / far 
er dum, eller hvad der passer ind i situationen. Fortæl børnene, at de har 
en rigtig god mor / far som du slet ikke er i tvivl om, vil dem det bedste.
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Opgave 13.1:  Hvad har du fortalt dine børn, som ikke gavner dem?

Opgave 13.2: Hvad vil du gøre fremover, for at undgå at involvere 
børnene i ting som ikke gavner dem? 

Opgave 13.3: Hvordan vil du vise børnene, at du synes de har 2 gode 
forældre? 
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Intet kan skjules for børn
“Alle vores drømme kan gå i opfyldelse
 - hvis vi har modet til at forfølge dem.”

Walt Disney

Børn har alle antenner ude, og du kan ikke skjule noget for dem. Da jeg 
lancerede hjemmesiden skilsmisseraad.dk interviewede jeg rigtig mange 
børn om, hvordan det er at være skilsmissebarn, og hvordan de havde 
oplevet tiden før og under skilsmissen. Mange børn, helt ned til 8-9 års al-
deren sagde, at de godt var klar over, at der var noget galt, og at de havde 
talt med deres søskende om, at mor og far nok skulle skilles. 

I tiden efter skilsmissen, er de godt klar over, at du har det svært, og 
observerer hvis der er problemer. Du kan ikke sige til dem, at du har det 
godt, hvis du lige har siddet og grædt på toilettet, eller hvis dit hoved er 
ved at sprænges af tanker og bekymringer. 

Når du fortæller dem, at du har en dårlig dag, at du er lidt ked af det lige 
nu, at du har så mange ting i hovedet, eller noget helt andet, så kan du 
fortælle det kort. Du skal ikke fortælle hvorfor du er ked af det, eller hvad 
dine bekymringer går ud på, men blot, at du er ked af det, eller at du har 
mange bekymringer. Du bør altid slutte med at sige, at du nok skal blive 
glad igen lige om lidt, eller at du nok skal finde en løsning på dine bekym-
ringer, så de skal ikke bekymre sig. På den måde skaber du ro og tryghed 
hos børnene.

Det er afgørende for dine børns trivsel, at der ikke bliver lagt ansvar over 
på deres skuldre. Hvis du ikke slutter sætninger som beskrevet ovenfor, 
lægger du unødige bekymringer på børnene.
Du skal vise dem og fortælle dem, at det er dig, der er den voksne, at du 
påtager dig ansvaret, og at de ikke skal være bekymrede.

På den måde kan de leve deres liv, uden mere ansvar, end der bør høre til 
i deres opvækst.
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Tal med dine børn
Det er så afgørende vigtigt for dine børn, at du viser dem, at de altid kan 
komme til dig, hvis de har noget, de tænker på eller bekymrer sig over. 
Fortæl dine børn, at uanset hvor svært det må være, så skal de altid 
fortælle dig det, hvis de er kede af det, hvis der er noget de er bekymrede 
over, eller der er noget de ikke forstår.  
 
Tal med dem om skilsmissen, også selvom de umiddelbart virker til at have 
det godt med den nye situation. Det er altid godt at få talt om tingene, også 
selvom man har det okay og har forstået, hvordan fremtiden skal være. 

Jo bedre du er til at stille åbne spørgsmål, jo nemmere vil det være for dig 
at få dine børn til at tale. 

Eksempler på åbne spørgsmål, der kan hjælpe dig i dialogen med dine 
børn: 

Hvordan har du det lige nu?

Er der noget du tænker på?

Hvad synes du om den måde vi har planlagt julen / sommerferien 
(eller noget helt andet) på?

Hvordan vil du helst have, at vi fortæller det nede på skolen?

Er der noget du er bange for eller bekymret over?

Hvordan tror du, at skilsmissen vil ændre på det hele?
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Når børnene giver dig et svar, så spørg dybere ind til det ved at stille et nyt 
åbent spørgsmål. Har de svært ved at svare, så kom med nogle eksem-
pler på, hvad du kunne forestille dig, de tænker. Husk, at du ikke må være 
for begrænset i dine eksempler, da børnene skal have muligheden for at 
svare i to vidt forskellige retninger.

Bekræft dem i deres svar, med eksempelvis:

Det kan jeg virkelig godt forstå.

Det er helt naturligt, men jeg lover dig, at det skal nok blive bedre.

Det kan der være noget om. Har du tænkt på, at det også kan have 
andre konsekvenser.

Okay, sådan havde jeg ikke lige tænkt det. Prøv at forklar mig lidt 
mere om, hvad du mener, så jeg bedre kan forstå det.

Når du bekræfter dem i deres svar, anerkender du alle deres tanker og 
bekymringer. Du hører og ser dem, og de oplever, at de altid kan komme til 
dig. 
Prøv så vidt muligt at undgå lukkede spørgsmål, da det giver dem 
muligheden for at besvare med enten ja eller nej, og dermed også 
muligheden for ikke at få sat ord på deres tanker.

Eksempler på hvordan lukkede spørgsmål kan gøres åbne:

Lukkede:      Åbne:

Har du det godt?   - Hvordan har du det?

Er du bekymret over noget?  - Hvad er du mest bekymret over?

Har du haft en god dag?  - Hvordan er din dag gået?

Er du ked af det?    - Hvad gør dig ked af det lige nu?
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Når du taler med dine børn, så inddrag ikke din egen sorg. Du må ikke 
bekræfte dem i deres bekymringer ved eksempelvis at sige, at du også 
synes det er svært, uden at du samtidig viser dem, at du er den, der har en 
vej ud af den svære tid. Du er deres målestok for, om der er lys for enden 
af tunnelen - og det er dit ansvar at vise dem vejen videre.

Du må ikke have en forventning om, at børnene kan tale om skilsmis-
sen i lang tid af gangen. Lige efter skilsmissen vil du have alle antenner 
ude for at opfange signaler om, at de er kede af det eller bekymrede over 
noget. Hvis de sidder i deres egne tanker, vil du straks tro, at de tænker 
på skilsmissen, og når du spørger dem, vil du opleve, at de rigtig mange 
gange tænker på noget helt andet. En situation i skolen, en fodbold, et par 
bukser, en legeaftale eller noget helt andet.

Tal med dem om skilsmissen i 5 - 10 minutter ad gangen. Stil dem et 
enkelt spørgsmål og læg mærke til, hvor interesserede de er i at snakke. 
Hvis de ikke gider at fortælle, så lad være med at tvinge dem til det, men 
vent i stedet til en anden dag. Bliv kontinuerligt ved med at bringe jeres 
nye situation på banen i naturlige sammenhænge ved et måltid, i bilen, på 
en gåtur eller et andet tidspunkt, hvor I taler godt sammen uden afbrydel-
ser. 

Ved at følge ovenstående, vil du over tid gøre det naturligt at tale om ikke 
bare skilsmissen, men også om andre større ting, der har betydning for jer 
som familie. Når du gør det naturligt at tale sammen om tanker og følelser, 
så har du givet børnene en rigtig vigtig værdi med i rygsækken, som vil 
gavne dem både i deres opvækst og i deres voksenliv.
(Husk at skrive det på listen over positive ting du giver børnene fremover - 
se opgave 0.1)
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Når børnene ikke er hos dig
Den tid, hvor børnene ikke er hos dig, skal du nyde! 

Ja, det er korrekt. Ikke noget med bruge tiden på at savne dem, vente på 
at de kommer tilbage til dig, eller at have dårlig samvittighed over, at du 
faktisk laver en masse hyggelige ting og lader op til de kommer igen.

Det er sågar okay at glæde sig til de dage, hvor børnene er hos din eks. 
Det betyder overhovedet ikke, at du ikke elsker dine børn, eller at du ikke 
er en god forælder, tværtimod. 

At du nyder dagene, hvor børnene ikke er hos dig og måske endda glæder 
dig til dem, viser, at du er i stand til at få det bedste ud af den situation, 
du er i. Børnene får intet ud af, at du bruger dagene forkert og ikke får 
ladet op til de kommer igen - og du får intet ud af det. Tværtimod får du en 
masse ud af at bruge dagene bedst muligt.

Den udenforstående voksne
Det kan være rigtig godt for børn at have en voksen, som slet ikke er 
følelsesmæssigt involveret i familien at tale med om skilsmissen og om 
de svære ting. Det kan være en lærer, en pædagog, en voksen i familiens 
omgangskreds, som ikke er alt for tæt på, eller hvis det er nødvendigt en 
børnesagkyndig, en børnepsykolog eller lignende.  

Når børnene er fortrolige med den voksne og ved, at de kan sige alt, uden 
at vedkommende bliver ked af det, så er der skabt det rum, hvor de kan 
tale frit om bekymringer, spekulationer, sorgen eller blot om alt det der 
foregår i deres liv.
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Kald måske endda alene-dagene for dine “egoist-dage”. Tænk tilbage på 
dengang du var gift. Sukkede du ikke nogle gange efter dage uden 
forpligtelser - dage hvor du ikke skulle stå til ansvar? Sukkede du ikke efter 
tid, hvor du ikke skulle tænke på madpakker, lektielæsning, sengetider, 
sedler og forpligtelser, men i stedet med god samvittighed kunne læse, 
motionere, uddanne dig, gå på café, i biografen eller noget helt andet. 

Den tid har du nu, og hvis du bruger den fornuftigt, så er du glad og fyldt 
med energi, når børnene kommer tilbage til dig, og du har det overskud til 
børnene, som de har fortjent. 

Opgave 16.1: Hvad kan du tænke fremover, for at få det bedre i dagene 
uden børn?

Opgave 16.2: Hvordan vil du fremover bruge dagene uden børn?

Skilsmissen er en realitet, og du kan vælge mellem to tankegange:
 
Hvordan skal jeg nogensinde lære at leve uden mine børn, jeg vil savne 
dem hver eneste dag, de ikke er hos mig.

eller

Børnene har brug for begge deres forældre, og konsekvensen af, at vi ikke 
kan bo sammen er, at jeg ikke er sammen med børnene hver dag. 
De dage vil jeg nyde og have det maksimale ud af.

Kan du mærke forskellen? 
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Kommunikation med børnene, når de ikke er hos dig
Nogle børn ringer hver eneste dag, måske flere gange om dagen, til den 
forælder de ikke er hos, andre ringer aldrig. 

Børnene skal gøre det, de har det bedst med, og det må aldrig være dit 
behov for at være i kontakt med børnene, der overskygger børnenes 
behov.

Behovet for kontakt kan også nemt variere efter, hvilken samværsordning 
I har. Børn der er hos den ene forælder hver anden weekend har måske 
ikke så stort et behov for at tale med den anden forælder, som børn der 
har en 7 / 7 deleordning. Alligevel ændrer dette faktum ikke ved, at også 
børn med 7 / 7 deleordning ikke nødvendigvis har behov for at ringe til den 
forælder, de ikke er hos.

Du kan godt have et ønske om at kunne følge med i børnenes hverdag, 
når de ikke er hos dig, og det er også okay at fortælle børnene om dit 
ønske. At fortælle dem, at du gerne vil høre fra dem engang i mellem, fordi 
du gerne vil følge med i deres hverdag, men du må ALDRIG diktere, at de 
skal ringe til dig hver dag, på bestemte tidspunkter eller lignende. 

Børnene skal have lov til at leve deres liv, når de ikke er hos dig, og det er 
begrænsende og stressende, hvis de ved, at du vil have, at de skal ringe, 
eller ligefrem måske bliver sur og fornærmet, hvis de glemmer det.

Du kan være ret sikker på, at du nok skal høre fra børnene, hvis de savner 
dig, eller hvis de ikke trives og har det godt, og derfor skal du, når du 
savner dem, tænke: 

 
“Børnene har det godt hvor de er, og hvis de har brug for at tale med mig, så 

skal de nok ringe”.

Husk hele tiden på, at børnenes tarv kommer før dine egoistiske behov!
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Ny dagligdag - nye vaner
“Den der bruger sit liv på at begå fejltagelser, bruger det ikke kun mere prisværdigt,

 men også mere nyttigt, end den, der bruger sit på ingenting.”                       
George Bernard Shaw

Efter en skilsmisse er der meget, der vil være anderledes end før. Du skal 
starte en ny tilværelse, skabe nye rammer, nye vaner og nye grænser for 
børnene.  

Har du det svært med skilsmissen, så kan du være tilbøjelig til at holde 
krampagtigt fast i gamle vaner som om der intet er sket, men skilsmissen 
er nu en realitet, og både du og dine børn har brug for at få ro omkring en 
ny tilværelse. 

Det er helt naturligt, at du har vaner og ting fra dit gamle liv, som du vil 
bringe med videre, men du har helt sikkert også brug for at skabe nye 
rutiner. Børnene har ikke mindst brug for at vide, hvordan de “nye” regler 
er, hvad de skal hjælpe med, hvor dine grænser er osv. 

Du kan have svært ved at give børnene et større ansvar i familien, for de 
skal jo ikke “lide” under, at I er blevet skilt, og at der nu kun er en voksen i 
hjemmet. Du bør forsøge at ændre din tankegang og tænke “Nu lever vi et 
andet liv end vi gjorde tidligere, og de skal vi have det bedste ud af. Vi skal 
have overskud, glæde og energi, og det får vi bedst ved, at vi tager ansvar 
alle sammen”. 

Børnene kan godt lide at have ansvar og grænser, og de skal ikke skånes 
på den konto, fordi I er blevet skilt, det er et helt misforstået hensyn at 
tage.
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Det kan være helt banale ting som morgenritualer der skal ændres. Du vil 
gerne have tid til, at I spiser morgenmad sammen, og hygger jer. For at få 
tid til det, har du måske brug for hjælp. De kan dække bord, smøre madpa-
kker, eller hvad du har lyst til at uddelegere. Måske kan børnene gå i bad 
om aftenen, i stedet for om morgenen og sådan kan der være en masse 
dagligdags rutiner, der skal ændres lidt på, for at kunne leve det liv, som 
du gerne vil. 

Du har måske også brug for at tage helt grundlæggende værdier op til 
overvejelse, da de helt naturligt ændrer sig når der sker store ændringer i 
livet. Det kan være værdier som: 

Mere fokus på måltiderne, med mere dialog og sammenhold.

Større kontakt med familie og venner.

Færre / flere fritidsaktiviteter.

Kommunikation.

Kærlighed og nærhed.

Balance i din tilværelse.

 

Opgave 17.1: Hvad er vigtigt for dig her i livet?

Opgave 17.2: Hvad gør dig virkelig glad og tilfreds?

Opgave 17.3: Hvordan får du de ting der er vigtige til at fylde i dit liv?

Opgave 17.4: Hvilke realistiske mål vil du sætte for det kommende år, så 
du gør dit til, at du og børnene kommer bedst muligt videre?
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Inddrag dine børn i de nye vaner og den nye dagligdag, der skal indføres. 
Beslut dig for, hvad der er vigtigt for dig fremover, og involver dem i dine 
beslutninger. Hør dem, hvad de syntes om beslutninger. Spørg om de har 
nogle gode forslag, eller nogle forbedringer. Om de har indvendinger mod 
det, du gerne vil. Hold familieråd, men hold fast i, at du er den voksne - 
den, der sætter rammerne for, hvordan dagligdagen skal være. 

Når du enten frivilligt eller ufrivilligt tager dit liv op til overvejelse vil dine 
relationer til venner og familie ofte ændres lidt, enten i positiv eller negativ 
retning, fordi din identitet ændrer sig. Du er ikke længere gift, men single. 
Du skal skabe dig et nyt liv med de naturlige ændringer, der følger med. 
Du prioriterer måske anderledes fremover, og det påvirker din kontakt til 
dine omgivelser.

Husk, at du har den frihed, der skal til for at skabe det liv for dig og dine 
børn, som du har det godt med. Når du bruger den frihed og skaber dig et 
nyt liv for dig og dine børn, så er du på vej ud gennem sorgen og videre i 
livet og det er det, der er bedst for dine børn. 

Husk også, at du ikke skal stå til ansvar overfor dine omgivelser. Du skal 
leve det liv DU har det godt med, og ikke det liv dine omgivelser synes du 
skal leve, eller det liv, du tror, dine omgivelser synes du skal leve.

Undgå ensomheden

“Jeg er så bange. Jeg står midt i min skilsmisse, er lige flyttet og er skrækslagen. Jeg har det 
som om, at jeg er den eneste i verden, der ikke er i parforhold. Jeg kan sagtens være alene, 
men jeg er bange for at blive ensom.”  
Alenemor, 37 år

Pas på med ikke at tage munden for fuld. Lav få ændringer af gangen. 
Gør tingene i et tempo, hvor du oplever succes, med det du gerne vil, i 
stedet for at tro, at du kan revolutionere hele dit liv fra den ene dag til den 
anden.
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Jeg har ikke overskud til at møde nye mennesker.

Jeg har ikke tid til at finde et nyt netværk, for børnene er hos mig 
næsten hele tiden.

Jeg er slet ikke parat til at finde en ny partner.

Hvordan skal jeg dog holde sommerferie?

Hvem skal børnene lege med, når de er hos mig?

Hvem kan jeg lave helt almindelige ting sammen med?

Jeg orker ikke middage for par og familie-arrangementer.

Jeg kommer til at kede mig og være ensom.

Du kan være ret sikker på, at der ikke kommer nogen og ringer på din dør, 
for at høre om du vil være med i et socialt netværk. 

Du skal tage initiativ og finde den måde at skabe et nyt netværk på, som 
passer til dig, og den du er. Det optimale er at finde et netværk af 
mennesker, som du kan bruge både når du er alene, og når du har dine 
børn. 

Det er dit ansvar, at du ikke bliver ensom efter din skilsmisse. Tænker du 
noget af nedenstående, så er det helt naturligt. 
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Der er mange måder at udbygge dit netværk på. Det kan være via:

Aftenskoler.

Sportsforeninger.

Børnenes institutioner.

Chat-sider på nettet.

Venner.

Kontaktannoncer.

Der er dog også en anden mulighed, nemlig en hjemmeside, der netop er 
udviklet for at skabe netværk mellem singleforældre og deres børn. 
Alle brugere af hjemmesiden singleplus.dk har en ting til fælles 
- de er der for at undgå ensomheden, for at skabe netværk og have det 
sjovt og rart, med og uden børn.

I et interview med den ene stifter af singleplus.dk, Anders Dahl Pape 
forklarer han på næste side, hvad singleplus.dk tilbyder brugerne.
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Hvad er formålet med singleplus.dk?
“At give voksne der er alene med børn adgang til et socialt netværk,
hvor de involverer sig efter behov. Styrken er, at man ikke behøver at 
forklare eller undskylde, at man er alene med sine børn - man skiller sig 
ikke ud, som man på samme måde kan gøre i vennekredsen, iblandt 
børnenes legekammeraters forældre osv.”
 
Hvorfor undgår man ensomheden når man er en del af singleplus.dk?
“Det er der heller ingen garanti for, at man gør. Men mulighederne for det
er mange og lige uden for døren. Mange åbner gladeligt døren for 
nytilkomne, og sørger for, at de får et sted at starte ud. Men alle skal gøre 
en indsats.”

Hvad oplever I der sker for jeres medlemmer, når de skaber nye 
kontakter?
De bliver glade :) Kommer videre i deres liv, får løsnet op for eventuelle 
konflikter med eks’en. Og sparringen omkring børn og opdragelse er 
værdifuld, fordi man jo ikke er to voksne i hjemmet til at tackle 
udfordringerne.

Hvad medlemmerne af singleplus.dk siger:
# Singlemor til to, 39 år:
“Det der rent faktisk har forandret mit liv, er de personer der er med på 
singleplus. Alle de mange arrangementer som folk og jeg selv har lavet, 
har bragt mig sammen med så mange nye fantastiske venner, at jeg har 
lagt HELE mit gamle liv bag mig.
Disse nye mennesker har været med til at få ro i mit og børnenes liv. 
Det har givet mig overskud til at være det menneske jeg ønsker at være..”

# Singlefar til tre, 46 år
“Singleplus åbnede min øjne, og gav mig muligheden for at se mere klart, 
og ikke mindst se længere ... end min egen næse. Singleplus har givet mig 
en enorm ro i mit forhold til mig selv.”
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Du kan synes det er svært at indføre regler, grænser og forandringer for 
børnene, ikke mindst når de bærer på sorgen over skilsmissen, men børn 
har brug for grænser. De kan godt lide regler og faste aftaler, som de kan 
forholde sig til. Inddrag børnene og lav regler indenfor:

Børn har brug for grænser
“Kærlighedens tragedie hedder ikke døden, 

den hedder heller ikke adskillelse,  
den hedder ligegyldighed.” 

William Sommerset Maugham

Spisetider

Legeaftaler

Madvaner

Sovetider

Komme-hjem tider

Deltagelse i praktiske gøremål

Kommunikationsformer

Åbenhed

Mobiltelefoni

Økonomi
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Det er okay, at de ytrer utilfredshed mod de grænser de får, men hvis du 
er lydhør overfor argumenter og er villig til at lempe lidt på reglerne, hvis 
argumenterne er gode nok, så giver du dem den bedste opvækst, når de 
har regler at forholde sig til. 

Vær klar i mælet når du melder de endelige regler og grænser ud. Stå 
fast ved dem og vis ikke børnene, at du har det dårligt med det. Du er den  
voksne og som udgangspunkt den, der ved bedst, så længe du er rimelig 
og tilgodeser børnenes alder, ansvarlighed og ærlighed.

Det kan sagtens være, at børnene har andre grænser og regler - eller 
mangel på samme, når de er hos din eks. Det kan være godt for børnene, 
at du og din eks er enige om de overordnede rammer, eller måske også 
generelle grænser eksempelvis omkring sovetider, komme-hjem-tider m.v.

Der vil dog altid være forskelle, fordi I som mor og far er to forskellige indi-
vider, sådan er det også i familier, der ikke er blevet skilt. 

Du kan ikke styre, hvordan tingene foregår hos din eks, så du skal 
fokusere på at gøre de ting, du har det godt med. Du skal ikke få dårlig 
samvittighed, hvis du føler, at din eks gør noget bedre end dig, du har 
strengere regler eller mindre økonomisk råderum. Så længe du gør det 
du kan, og det du har det godt med, så er der jo ingen grund til at bruge 
energi på den dårlige samvittighed og dunke dig selv i hovedet med, at du 
ikke er god nok. 

Børnene kan sagtens forstå og leve med, at deres forældre er forskellige 
og de skal nok fortælle dig det, hvis der er noget de ikke syntes er rimeligt. 
Hvis de gør det, må du vurdere, om noget skal rettes til, eller om du skal 
forklare dem, hvorfor reglerne er som de er. 

“Det var alligevel ikke så slemt, da jeg først kendte den nye hverdag.”
Julie, 10 år
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Fremtiden - fælles ansvar
“Hver gang du tager en beslutning, 

beslutter du din egen skæbne.”
Anthony Robbins

Børn har selvfølgelig et ansvar for at deltage aktivt i familien, at hjælpe 
til og at få det bedste ud af livet, men hovedansvaret ligger hos dig som 
forælder. 

Hvis du fokuserer på de 2 afgørende faktorer: 

Samarbejde og kommunikation med din eks

At du agerer som den voksne

Så har du fokus på at gøre det, der hjælper børnene bedst gennem 
skilsmissen. Derudover bør du agere helt naturligt, som du ville have gjort, 
hvis du ikke var blevet skilt. På den måde giver du børnene det bedst 
mulige grundlag for at lære af skilsmissen og komme godt videre i deres 
liv. 

Skilsmissen må aldrig blive en sovepude, hverken i forhold til dig selv 
eller dine børn. Skilsmissen kan ikke være ansvarlig for, hvordan livet skal 
forme sig fremover eller for adfærd og handlinger fremadrettet. Selvfølgelig 
kan børnene have en periode efter en skilsmisse, som er svær, og hvor 
handlinger og adfærd ikke er normal, men når de bliver taget vare om og 
passet på, og når I som forældre samarbejder om dem, så må skilsmissen 
ikke være skyld i alt fremover. 

Husk på, at børn, hvis forældre ikke er skilt også har svære perioder. 
De kan også være lidt stressede, være kede af det, have en forkert adfærd 
osv., og det kan de fordi, det er en naturligt del af at vokse op. 
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Skilsmisseraad.dk
Skilsmisseraad.dk er Danmarks største online samling af viden, opgaver 
og ressourcer til tiden før, under og efter skilsmissen. 

Du kan finde viden om den indre dialog, følelser, børn, den svære samtale, 
konflikter, omgivelserne, din nye identitet og meget meget andet, samtidig 
med, at du kan skrive i debatten, downloade skabeloner til skilsmissen, el-
ler opgaver, der kan hjælpe dig videre i livet.

Med et medlemskab af skilsmisseraad.dk kan du gøre dit til, at du undgår 
tristhed, konflikter, usikkerhed og bekymringer, og i stedet bruger din 
energi på at finde din nye identitet og skabe glæde, samarbejde, god kom-
munikation og en tro på fremtiden. 

Hvad brugerne siger om skilsmisseraad.dk

“Jeg har under min igangværende skilsmisse haft stor glæde af 
skilsmisseraad.dk. Min ”eksmand” og jeg er forholdsvis enige om, hvordan 
vi skal håndtere det, men har alligevel begge brug for at aftaler mv. bliver 
skrevet ned. Alle skabeloner hertil har vi hentet på skilsmisseraad.dk. 
Derudover er der også mange gode råd og informationer, som bare får en 
til at tænke sig lidt mere om og tilstræbe at bevare den gode ånd under 
hele processen.” 
Kirsten, Vestjylland 

“Selvom jeg selv har haft det utrolig svært under min skilsmisse, så har 
min altoverskyggende udfordring været at håndtere børnene. 
På skilsmisseraad.dk fandt jeg en masse gode råd til, blandt andet 
hvordan jeg skulle tale med børnene om alle forandringerne.” 
Hilsen Jens, Frederiksberg

Ekspertpanelet på skilsmisseraad.dk kan hjælpe dig, hvis du har brug for 
personlig rådgivning for at undgå konflikter, finde din nye identitet, få for-
tiden bearbejdet, eller blot for at komme bedst muligt videre i livet efter din 
skilsmisse.
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Afslutning
Som skrevet tidligere i denne e-bog så brug ikke din energi på den dårlige 
samvittighed, den gavner hverken dig eller dine børn, men giver dig deri-
mod en gnavende fornemmelse af utilstrækkelighed. 

Brug nogle af de mange råd og vejledninger her i bogen og hav fokus på 
fremtiden. 

Tag ansvar for, at børnene får den bedst mulige opvækst - også selvom de 
har oplevet mor og far blive skilt. For at de får det, og for at du også får en 
god fremtid, så fokuser på de 4 grundsten efter en skilsmisse:

Forstå og accepter fortiden.

Jo mere du tager ansvar og tænker fremad, jo nemmere er det at 
komme videre.

Jo færre uoverensstemmelser jo nemmere fremtid.

Børnene frem for alt! 

Og husk....

“Nothing happens until something moves”
Albert Einstein

Lykken er at føle dig god nok præcis som du er.

Jeg ønsker dig og dine børn alt det bedste i fremtiden.

De bedste hilsner
Mette Haulund
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Kolofon
Sådan får du børnene bedst gennem skilsmissen 
- og undgår den gnavende utilfredshed
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