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Når forældre går fra hinanden - en håndbog i forældreansvar kan læses fra ende til anden eller bruges som
en opslagsbog. Den giver i et letforståeligt sprog en samlet gennemgang af de juridiske forhold i sager

vedrørende forældremyndighed, barnets bopæl, samvær og børnebidrag. Bogen indeholder mange praktiske
eksempler i form af afgørelser, domme, samværsordninger m.v. og giver læseren et godt indblik i, hvordan

sagerne behandles i det offentlige system. Bogen beskæftiger sig dybtgående med de områder, der
erfaringsmæssigt skaber uoverensstemmelser mellem skilsmisseforældre. Blandt de mange spørgsmål der

bliver behandlet kan nævnes: 
•Hvordan forbereder man sig, og hvad sker der på et møde i Statsforvaltningen?
•Hvad lægges der vægt på, når der træffes afgørelse om, hvem barnet skal bo hos?
•Hvordan løser man uenighed om barnets skole, pas, medicinsk behandling m.v.?   

Bogen henvender sig til jurister, socialrådgivere, sagsbehandlere i socialforvaltningen, psykologer,
studerende og andre, der beskæftiger sig med familieretlige spørgsmål. Bogen kan også benyttes af forældre,
der står over for et samlivsbrud og gerne vil sætte sig ind i reglerne vedrørende forældreansvar og blive klædt

på til sagsbehandlingen i Statsforvaltningen.  

Indholdsoversigt:   
Forord

Bogens indhold og opbygning
Oversigt over bogens kapitler 

Kapitel 1. Når forældre går fra hinanden
Kapitel 2. Forældreansvar

Kapitel 3. Sådan er systemet opbygget 
Kapitel 4. Sagens forberedelse og gang

Kapitel 5. Børnesagkyndig rådgivning, mægling og andre konfliktløsningstilbud
Kapitel 6. Opbrudsperioden 

Kapitel 7. Forældremyndighed og barnets bopæl
Kapitel 8. Samvær

Kapitel 9. Forsørgelse af barnet
Kapitel 10. Her kan forældre og børn finde hjælp

Bilagsliste 
Begrebs- og ordliste

Litteraturliste
Oversigt over domme og administrative afgørelser 

Stikordsregister 

 

Forlaget skriver:

Når forældre går fra hinanden - en håndbog i forældreansvar kan
læses fra ende til anden eller bruges som en opslagsbog. Den giver i
et letforståeligt sprog en samlet gennemgang af de juridiske forhold i
sager vedrørende forældremyndighed, barnets bopæl, samvær og

børnebidrag. Bogen indeholder mange praktiske eksempler i form af
afgørelser, domme, samværsordninger m.v. og giver læseren et godt
indblik i, hvordan sagerne behandles i det offentlige system. Bogen
beskæftiger sig dybtgående med de områder, der erfaringsmæssigt
skaber uoverensstemmelser mellem skilsmisseforældre. Blandt de

mange spørgsmål der bliver behandlet kan nævnes: 



•Hvordan forbereder man sig, og hvad sker der på et møde i
Statsforvaltningen?

•Hvad lægges der vægt på, når der træffes afgørelse om, hvem barnet
skal bo hos?

•Hvordan løser man uenighed om barnets skole, pas, medicinsk
behandling m.v.?   

Bogen henvender sig til jurister, socialrådgivere, sagsbehandlere i
socialforvaltningen, psykologer, studerende og andre, der

beskæftiger sig med familieretlige spørgsmål. Bogen kan også
benyttes af forældre, der står over for et samlivsbrud og gerne vil
sætte sig ind i reglerne vedrørende forældreansvar og blive klædt på

til sagsbehandlingen i Statsforvaltningen.  

Indholdsoversigt:   
Forord

Bogens indhold og opbygning
Oversigt over bogens kapitler 

Kapitel 1. Når forældre går fra hinanden
Kapitel 2. Forældreansvar

Kapitel 3. Sådan er systemet opbygget 
Kapitel 4. Sagens forberedelse og gang

Kapitel 5. Børnesagkyndig rådgivning, mægling og andre
konfliktløsningstilbud

Kapitel 6. Opbrudsperioden 
Kapitel 7. Forældremyndighed og barnets bopæl

Kapitel 8. Samvær
Kapitel 9. Forsørgelse af barnet

Kapitel 10. Her kan forældre og børn finde hjælp
Bilagsliste 

Begrebs- og ordliste
Litteraturliste

Oversigt over domme og administrative afgørelser 
Stikordsregister 

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Når forældre går fra hinanden&s=dkbooks

