
  
 

Funder Børnehus 
Funder Skolevej 9A 
8600 Silkeborg  
Tlf.nr.: 20287132 

Funder Kirkeby Børnehus 
Skægskovvej 12A 
8600 Silkeborg  
Tlf.nr.: 30698061 

Kragelund Børnehus 
Engesvangvej 38 
8600 Silkeborg  
Tlf.nr.: 51230116 

Skægkær Børnehus 
Sindingevej 17 
8600 Silkeborg 
Tlf.nr.: 30697743 

 

Skilsmisse politik 
I Daginstitutionen 3-Høje er vores udgangspunkt hvordan, vi kan hjælpe og støtte barnet - og 

hvordan, vi kan hjælpe forældrene med at tackle barnets reaktion på den nye situation. Det er 

vigtigt, at vi har ekstra fokus på at give barnet tryghed, da det føles utrygt for barnet, at familien er 

i opbrud og ikke fungerer, som barnet kender den. I en sådan situation vil institutionen ofte være 

det kendte og trygge i barnets hverdag.   

Det er vigtigt, at primærpædagogen taler med barnet om de følelser, der er opstået i barnet ved, at 

mor og far ikke længere er sammen. Barnet skal vide, at det kan betro sig til en voksen. Den nære 

omsorg og fortroligheden mellem barnet og de voksne kan hjælpe barnet gennem skilsmissen. Det 

er vigtigt, at der bliver sat ord på de følelser barnet rummer, ligesom at barnet skal have hjælp til at 

fortælle om den nye situation til de andre børn på stuen.  

Det er primærpædagogen, i samarbejde med stuens personale, der har hovedansvaret for barnets 

trivsel i institutionen. Såfremt der er bekymring for denne trivsel, tages der sammen med ledelsen 

initiativ til øget forældresamarbejde. 

Forældresamarbejdet i forhold til skilsmisser er, at vi samarbejder om barnet og dets reaktioner på 

skilsmissen. Vi kan ikke hjælpe forældre med deres voksenproblemer, men kan henvise dem til 

instanser, hvor de kan få hjælp – eks. kommunens familierådgivere. 

I forbindelse med forældres meddelelse om en forestående skilsmisse er det primærpædagogen, der 

er hovedansvarlig for forældrekontakten. 

Vi tilbyder forældrene en afklaringssamtale indenfor kort tid efter, at institutionen har fået beskeden 

med udgangspunkt i spørgsmålene: "Har barnet fået besked? Hvad er der sagt til barnet?" og 

”Hvordan har barnet reageret?" 

Efter 2-3 måneder vil forældrene blive tilbudt en opfølgnings samtale. Her vil vi tale om hvordan, 

det går i institutionen og hvordan, forældrene oplever deres barns reaktion.  

 

 

 
 


