Fakta om samvær under corona-krisen.
Er det sikkert at fortsætte samvær under corona-krisen?
Familieretshuset anbefaler at samvær fortsætter som normalt, - dog skal man tage højde for
sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Såfremt barnet eller andre involverede familiemedlemmer udviser
symptomer, eller for nylig er hjemvendt fra et risiko-område anbefales det at udskyde samværet.
Kan man selv lave en aftale om samvær, uden at involvere Familieretshuset?
Ja, det kan man. Har man som familie selv mulighed for at lave aftaler om samvær, er der ingen grund til at
kontakte Familieretshuet. Familieretshuset har udarbejdet en blanket, I kan bruge til formålet. Blanketten kan
også benyttes i tilfælde af I ændringer i en nuværende samværsaftale. Aftalen er lige så bindende, som en
aftale udarbejdet af Familieretshuset. Du finder blanketten og vejledning til hvordan I udfylder den her: Link
Gælder samme regler for erstatningssamvær, under Corona-krisen?
Ja, det gør de som udgangspunkt. Familieretshuset anbefaler at man som familie forsøger at finde den
løsning, der passer bedst. Læs mere om reglerne for erstatningssamvær her: Link
Hvis samværet eller udlevering af barnet til samvær skal afholdes på offentlige steder som fx
biblioteket, daginstitutioner:
Da de fleste offentlige instanser er lukket grundet Corona-krisen, kan det være en udfordring at gennemføre
denne type samvær, det samme gør sig gældende hvis det er aftalt at udlevering af barnet skal foregå i
forbindelse med afhentning i daginstitution.
Familieretshuset opfordrer familier i sådanne situationer at finde alternative måder at gennemføre denne type
af aftaler. Det er i øjeblikket desværre ikke muligt for Familieretshuset at behandle ændringsansøgninger
indenfor rimelig tid, grundet nedsat kapacitet. Det vil derfor være i alles interesse at man som familie selv kan
finde en løsning.
Kan man få hjælp, hvis en forælder nægter at udlevere barnet til aftalt samvær, under Corona-krisen?
Hvis den ene forælder nægter at udlevere barnet til aftalt samvær, kan man søge hjælp ved Familieretten.
Dette gøres ved at anlægge en sag på www.minretssag.dk
Dog skal man være opmærksom på at der også i retssystemet arbejdes på nedsat kapacitet, og det er som
udgangspunkt kun de mest akutte sager der behandles.
Sagen vil blive behandlet i den retskreds, hvor barnet bor. Du kan finde den rigtige retskreds og rettens
adresse og telefonnummer på www.domstol.dk , hvor det ligeledes er muligt at læse mere
sagsbehandlingstider i de forskellige retskredse.

Har Corona-krisen indflydelse på vores igangværende sag ved Familieretshuset?
Familieretshuset har ikke mulighed for at afholde fysiske møder med borgere, nogle vil derfor opleve at møder
bliver aflyst, eller afholdt på alternative måder som fx over telefonen. Familieretshuset kontakter jer hurtigst

muligt for at aftale hvordan og hvornår, der kan afholdes et nyt møde. Familieretshuset fortsætter al skriftlig
sagsbehandling så vidt det er muligt.

Kan man stadigvæk ansøge familieretshuset om hjælp til samværssager?
Ja, det kan man. Familieretshuset tager imod ansøgninger indenfor alle deres sagsområder. Dog skal man
være opmærksom på at akutte sager behandles først.

Har man generelle spørgsmål til de sager der behandles i Familieretshuset kan man kontakte deres
borgerrådgivning på tlf.nr.: 72 56 70 00. – Det er vigtigt at understrege det kun er muligt at kontakte
Borgerrådgivningen med generelle spørgsmål, da de ikke har mulighed for at omstille til specifikke
sagsbehandlere.

