
 

Informationsbrev omkring vi agerer i forbindelse med jeres skilsmisse 
 
Kære Forældre.      
 
I har meddelt os at I ikke længere skal bo sammen. Det vil med stor sandsynlighed betyde en omvæltning for 
jeres barn, der nu skal til at forholde sig til et nyt familie liv, og vi har derfor valgt at udlevere denne lille 
skrivelse til jer, som alle forældre i Tryllestien får udleveret, når vi har fået meddelt, at i ikke længere skal bo 
sammen.  
 
For langt de fleste forældre, er det heldigvis muligt at finde frem til nogle gode aftaler, men vi oplever, at det 
indimellem kan være svært at blive enige. Med denne skrivelse ønsker vi at gøre opmærksom på, hvad det er 
vi i Tryllestien har behov for at vide, og hvordan vi tænker, vi i fællesskab bedst kan drage omsorg for jeres 
barn i den nye situation. 
 
Vi har i den forbindelse behov for at vide, hvilke aftaler i har lavet omkring bopæl og samvær for jeres barn, 
hvem der henter hvornår, og hvem der fremover skal have forældremyndigheden og eventuelt andet i 
vurderer, kan være relevant for os, f.eks. hvis andre indimellem skal hente eller lignende, som ny adresse, 
telefonnummer, e-mail osv.  
 
Såfremt i ikke er enige i aftaler og andre ting omkring jeres fremtidige liv, er det fint, at i fortæller os dette, hvis 
det er relevant for jeres barn, og selvfølgelig også, hvis i oplever, at det er en lidt svær eller turbulent periode.  
 
Vi vil ikke på noget tidspunkt blandes ind i jeres uenigheder. Vores opgave er fortsat at tage os af jeres barn 
og give ham/hende en så god og almindelig hverdag som muligt. Det er ikke fordi, vi ikke vil lytte til, at det kan 
være svært eller at i synes det er hårdt, men vi ønsker ikke at høre dårligt om jeres barns anden forældre, da 
vi også fremover skal have et godt samarbejde med jer begge. 
 
Ligeledes skal vi heller ikke inddrages i at træffe afgørelse om, hvem jeres barn skal have fast bopæl hos, 
eller hvem der er mest egnet til at have forældremyndigheden over jeres barn.  
Det betyder også, at såfremt I skal i Statsforvaltningen eller retten i forhold til dette og vi bliver bedt om en 
skriftlig udtalelse, vil denne altid indeholde en beskrivelse af, hvordan vi oplever jeres barn, når han/hun er i 
Tryllestien og ikke en vurdering af jeres egnethed som forældre, samt en kort beskrivelse af vores samarbejde 
med jer hver især.   
 
I bør nøje overveje, om det er nødvendigt med en sådan udtalelse, da det oftest tager mellem 3-7 timer for en 
medarbejder at udarbejde den og det er tid, der går fra jeres og de øvrige børn. 
 
Vi beder jer være opmærksomme på, hvad i fortæller os og taler om, mens jeres barn er til stede, nogle gange 
kan det være bedre lige at ringe til os, af hensyn til jeres barn. Vi er klar over, at når man vælger at gå hvert til 
sit, kan der være mange både praktiske og følelsesmæssige ting at få styr på, men vi beder jer være 
opmærksomme på, at det oftest også vil påvirke jeres barn. Vi skal nok være opmærksomme på, hvordan 
jeres barn trives her og være i dialog med jer om dette, og beder dig huske, at dit barn fortsat har brug for at 
være hjemme under sygdom og holde ferie fra hverdagen i Tryllestien.  
 
Ønsker i hver især at få eventuelle informationer som nyhedsbreve, ferie, forældremøder og andet relevant 
der uddeles til alle forældre, bedes i sørge for, at I har opdateret jeres data i Tabulex. 
 
Vedrørende afholdelse af forældresamtaler omkring jeres barns trivsel i Tryllestien bliver i begge inviteret til 
samme dato, da vi ikke har ressourcer til at holde flere møder for det enkelte barn.  
 
Vi skal fortsat samarbejde med jer begge og håber på jeres forståelse og respekt i forhold til dette, og ønsker 
jer alt det bedste fremover 
 
 
Med venlig hilsen 
Personalet i Tryllestien 


