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Bogen henvender sig til alle, der har skilsmisse tæt inde på livet, og kan med fordel også læses af 

professionelle, der arbejder med at rådgive børn og familier i skilsmisse. Det er en brugsbog, der kan 

anvendes såvel som opslagsbog, men også læses fra ende til anden. Den er skrevet i et letforståeligt sprog, 

krydret med eksempler fra forfatterens praksis.   

Bogen følger skilsmisse hele vejen, med alle de spørgsmål og dilemmaer, man som familie løbende står 

med. Hvordan og hvornår skal vi sige det til børnene? Hvad skal de have at vide? Hvordan taler man med 

børnene? Hvordan påvirker det børn i forskellige aldre at forældre bliver skilt? Hvornår bør man flytte efter 

beslutningen er meldt ud til børnene?  

Hvor skal børnene bo? Skal søskende altid følges ad? Hvad betyder det at være samværsforældre? Hvilken 

samværsordning skal man vælge, og hvad trives børnene bedst med? Hvad kan forældre med fordel aftale 

selv, og hvor kan man henvende sig, hvis man ikke kan blive enig med sin eks? Hvordan kan man 

introducere en ny kæreste? Hvilke faldgruber findes der? Hvornår indkaldes til børnesamtale? Det er et lille 

udpluk af alle de spørgsmål der er taget med i bogen, og der beskrives forskellige løsningsmuligheder, både 

de, der virker og der hvor det går galt. Der er mange fine udtalelser fra både børn og voksne, der kort 

fortæller oplevelser fra deres familie. En del af disse oplevelser kan jeg nikke genkendende til fra praksis på 

skolen.  

Bogen baserer sig dels på forfatterens rige mål af erfaringer, men også på, hvad lovgivningen siger, og 

ligeledes på nyere (op til 2011) undersøgelser af skilsmissefamiliers forhold. En stor del af bogen omhandler 

børns reaktioner på skilsmisse, reaktioner i forskellige aldre, og samværsproblematikker. Den del synes jeg 

var rigtig relevant og interessant for mig som sundhedsplejerske, fordi den både beskriver de udfordringer 

og dilemmaer, børnene sidder i og også hvilke løsningsmuligheder, der er. Bogen kan bidrage med solid 

viden, der kan hjælpe med at guide forældre og børn i den rigtige retning. Absolut god at have med sig som 

sundhedsplejerske. 

Om forfatteren: Forfatteren er børnesagkyndig rådgiver, og har været ansat i statsforvaltningen og rådgivet 

familier i mere end 24 år. Bogen bygger på de erfaringer og observationer, hun i årenes løb har gjort sig, 

med fokus på børns tarv. 

 


