Samvær og Corona
Sundhedsstyrelsen oplyser at skilsmisseforældre som udgangspunkt skal gøre som de
plejer, med mindre barnet er sygt. I disse tilfælde skal barnet holdes på én bopæl.
Barnet skal heller ikke over til en forældre, der er syg eller sat i karantæne pga.
hjemrejse fra et risikoland.

Dato: 2020-03-24

Anbragte børns samvær
Der er kommet en ny bekendtgørelse, der tillader at en kommunalbestyrelse kan træffe
afgørelse om, at planlagt samvær ”midlertidigt udøves på anden måde, herunder ved
elektronisk kommunikation eller ved at samværet midlertidigt suspenderes”. (individuel
vurdering – kontakt din sagsbehandler i kommunen)

Tlf.: 70 22 93 30

Aarhus
Augustenborggade 2
8000 Aarhus C

CVR: 35 49 91 48
aarhus@socialeretshjaelp.dk

Hvis jeg som plejefamilie nægter samvær?
Som plejefamilie kan man ikke nægte at følge de regler om samvær, der sættes op af
den anbringende kommune.
Guide til samvær
Sundhedsstyrelsens anbefalinger er, at vi skal undgå at kramme og kysse. Det kan
være svært at undgå helt, når der er tale om samvær med ens børn. Man kan være
udenfor hvis vejret er til det, eller færre mennesker indenfor, men husk at lufte ud, så
det minder om at være udendørs.
Hvad er retningslinjerne for deleforældre?
Det er okay, at børnene opretholder normalt samvær, men hvis børnene får symptomer,
skal de blive hos den ene forældre.
Min eksmand/-kone er lige kommet hjem fra rejse, skal vedkommende testes
inden samvær?
Vedkommende skal holde sig hjemme i 14 dage, og det anbefales, at man udskyder
samværet til de 2 uger er gået.
Den ene forældre vil ikke udlevere barnet?
Hvis aftalen eller afgørelsen ikke overholdes, kan den anden forældre få rettens hjælp
til at få barnet udleveret (tvangsfuldbyrdelse).
Kan jeg nægte min ekspartner samvær med vores delebarn, fordi jeg frygter
smitte?
Som udgangspunkt nej, ikke hvis der ikke er en reel risiko, f.eks at ekspartneren har
været i et risikoland eller har symptomer. Modsat vil man heller ikke kunne nægte at
modtage barnet igen, med mindre barnet viser symptomer eller der er en reel risiko for,
at barnet er smittet.
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