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Børn i skilsmisse
- sorg & krise
- traumer

Kids Rescue er stiftet, for at hjælpe børn, når de står overfor en
livskrise, som når mor og far skal skilles.
For at Kids Rescue´s team kan nå dette mål, tilbyder vi dels praktisk hjælp, støtte og
rådgivning, og dels har Kids Rescue etableret en politisk tænketank, hvorfor vi ønsker
at påvirke det politiske niveau, til at ændre det som ikke er hensigtsmæssigt for børn i
loven i dag.
Vi tager udelukkende udgangspunkt i barnet trivsel, og barnets optimale muligheder for
et liv med forudsigelighed, balance og positiv udvikling, således at barnet i videst muligt
omfang undgår potentielle indgribende følgevirkninger når familien brydes op.



Kan få udfordringer i skolen i forhold til
indlæring.



Kan få en indad eller udad reagerende
adfærd – hjemme og/eller i skolen.

Kids Rescue rådgiver forældre indenfor tre skilsmisse situationer.
Altid med udgangspunkt i den unikke familiesituation, således barnet modtager den
optimale støtte og hjælp fra deres forældre, til at håndtere den livskrise børnene
oplever.



Kan udvikle sig til mobbere eller blive ofre
for mobning.



Kan få etiketten ”dårligt opdraget”.



Kan risikere at få en diagnose (eks ADHD
etc.) de reelt ikke har.

Problematikker børnene kan stå
i eller med:
Den optimale
skilsmisse

Når konflikten tager
overhånd

Højkonflikt

Skilsmissebørn er sårbare og særligt udsatte, hvis livskrise kan
virke overvældende for dem. Nogle børn kan mestre livskrisen,
andre kan ikke. 360° omsorg er nødvendigt og hvert barn har sin
egen unikke historie, der kræver unikke løsninger.
Når Kids Rescue rådgiver forældre i skilsmisse, tænker vi altid helhedsorienteret og
altid med fokus på løsninger der bevidstgør, både barnets symptomer og reaktioner,
behov og ønsker. Hvordan barnet viser sine følelser og hvad det siger til
bopælsforælderen, samværsforælderen, i skolen eller daginstitutionen, er som oftest
forskelligt.
Nogle børn kan i deres loyalitet imod deres forældre, føle sig forpligtet til at indfri deres
behov, og de dermed ikke fremfører egne behov og ønsker.
Ligeledes kan det ske, at børnene kan føle, at deres forældre ikke inddrager dem eller
lytter til deres ønsker og behov. Derfor når deres mor og far skal skilles, kan dette
medføre, at barnets trivsel nedsættes. Medfører skilsmissen yderligere belastende
omstændigheder, der kommer en efter en oven i hinanden, kan dette samlet for
børnene opleves og blive til uoverskuelige belastninger, der ender i traumer de voksne
ofte ikke spotter.
Skolen eller daginstitutionen er ofte barnets frirum. Derfor kan det ofte være svært for
en lærer eller pædagog, at sætte sig ind i, når en forælder kontakter fagpersonerne
der omgiver barnet, i forhold til bekymringer om mistrivsel.

.

.

Læs mere på www kidsrescue dk

En udfordring kan være forældrene.
Det kan hænde, at forældrene har så meget
fokus på deres egne problemer og konflikter, at
de glemmer at mærke, se, lytte og forstå
børnenes reaktioner og adfærd.
Det kan være, at forældrene træffer beslutninger, der imødekommer deres behov mere
end deres børns.
Den ene eller begge forældre kan have karakterafvigende træk, hvilket barnet tvinges til at
være i.

Den anden udfordring kan være fagpersonerne der omgiver barnet.
Måske opdager fagpersoner ikke, at barnet er
udfordret udover, hvad deres personlige
grænser kan holde til, hvorved handlinger der
kan støtte barnet, måske ikke iværksættes.
Måske fortolker fagpersonerne barnets reaktioner forkert. Hvilket måske kan medføre, at handlinger iværksættes, men disse kun gør det
værre.
Måske er forældrenes højkonflikt så voldsom, at
fagpersonerne ikke kan gennemskue fakta, og
måske medfører det, at kernen i barnets problematikker bliver uklare.

Vidste du?
Hvilken indflydelse udtalelser har i samværs- og
forældremyndighedssager

Udtalelsernes vægt i Statsforvaltningens afgørelser fra skolen / daginstitutionen / fagpersoner.






Statsforvaltningen lægger til grund, at de ved udtalelser fra institution/skole har belyst barnets perspektiv.
Statsforvaltningens afgørelser hviler med 99,9 % på fagpersoners udtalelser.
Forældrenes udtalelser anser Statsforvaltningen ikke som en del af barnets perspektiv.
Forældrenes udtalelser anses derimod som værende støj, såfremt de ikke vil indgå en aftale.
Lærerne/pædagogerne ved ikke, at deres udtalelser afgør 99,9 % af samværssagerne, men tror, at forældrene overvejende belyser
barnets perspektiv.

Yderligere er det at:



Juristen ikke læser institutionens/skolens udtalelse ud fra en pædagogisk sprogforståelse




Juristen læser alle udtalelser ud fra juristens egen sprogforståelse.



Dette er uhensigtsmæssigt og en yderst bekymrende tilstand, da alle sager jo, som det hedder sig, bliver behandlet individuelt. Men
denne individuelle behandling, som skulle handle om barnets individuelle situation, handler i stedet om juristens individuelle
personlige fortolkning.

Juristen ikke tager med i overvejelserne, at skolens /daginstitutionens grundlæggende fundament er, at samarbejdet med begge
forældre ikke ønskes udsat.
Derfor er der stort set ingen udtalelser fra fagpersoner, der efter de er blevet behandlet / læst i Statsforvaltningen, reelt i sagen
kommer til at repræsenterer barnets perspektiv, idet sproget i udtalelsen undervejs af Statsforvaltningen oversættes fra lærer/
pædagogsprog til juristsprog, og dermed omgøres barnets reelle perspektiv, til hvad end juristen vælger at fortolke det til.

Kids Rescue kan hjælpe og støtte skoler og daginstitutioner






Benyt os som sparring.
- Når det gælder de komplicerede skilsmissesager, hvor konfliktniveauet mellem forælderne har tager overhånd eller er endt i
højkonflikt.
Udtalelser i børnesager til
Statsforvaltningen og kommunen.
- i enkeltsagsbehandling
- Foredrag
- Train the trainer—kursus
Traumer, sorg & krise for børn i
skilsmisse.
- Foredrag

Kontakt os på email
kontakt@kidsrescue.dk

