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VITA´s værdisæt

Respekt - for vores samarbejdspartnere, 
brugerne og den enkelte medarbejder i 
organisationen. 
Udvikling - en stadig udvikling 
og evaluering af projekter og 
arbejdsmetoder og af den enkelte 
medarbejders kompetencer. 
Kvalitet - grundighed og ansvarlighed i 
arbejdet. 
Omsorg - empati og involvering i 
brugerne og en ansvarlig og omsorgsfuld 
personalepolitik.
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C E N T E R F O R S O C I A L T A R B E J D E

Samvær 
mellem børn 
og forældre 

Læs i dette 

nummer:

Næste måned omhandler:
Familierådslagning

Der kom en opringning til os…

Socialrådgiver Per Hansen fra X kommune ringer. Kommunens børn- og ungeudvalg har 

besluttet, at Ole på 30 år skal have overvåget samvær hver anden uge i tre timer med Lise, 

der er i familiepleje.

På et opfølgningsmøde mellem Per Hansen og Ole, en samværskoordinator og 

samværskonsulent fra VITA besluttes:
•	 At plejebarnet og plejefamilien skal på besøg i samværshuset før første samvær.
•	 At Ole skal have en samtale på en halv time før hvert samvær for at støtte ham og for 

at vurdere, om han er ædru.
•	 At barnet køres tilbage til plejefamilien hver gang af samværskonsulenten for at få 

mulighed for at tale om sine følelser omkring samværet.
•	 At der holdes opfølgningsmøde tre måneder efter, og at kommunen inden da får 

rapport med grundig beskrivelse af alle samvær
•	 At samværskoordinator udfærdiger en skriftlig kontrakt med alle aftaler, der sendes til 

kommunen.

Ring til Fonden VITA – center for socialt arbejde og aftal, hvordan jeres næste samvær skal 

foregå.

Kontaktpersoner er:
Erik Løye Esbjerg afdeling  telefon 7545 1044

Thorleif B. Vinter og 

Elsebeth Teilmann Aabenraa afdeling telefon 7469 4433

Marianne Winther Jakobsen og 

Jan Druedahl Kolding afdeling telefon 7552 7044

Lone Ege Nielsen og 

Britta Andergren Århus afdeling telefon 8625 7077

I øvrigt henvises til Fonden VITA - center for socialt arbejdes hjemmeside

 www.vita-csa.dk



Fonden VITA – center for socialt arbejde har 
siden 1996 arbejdet med samvær mellem 
forældre og børn - både for kommuner og 
statsforvaltninger.
Vi har samværslejligheder i Aabenraa, 
Esbjerg, Vejle, Århus, Viborg og Struer og 
løser herudover opgaver, hvor samværene 
foregår i forældrenes eget hjem, hos 
plejeforældre eller på institutioner .

Vi har et korps af erfarne samværskonsu-
lenter, som alle har en faglig relevant ud-
dannelse. Mange af samværskonsulenterne 
har videreuddannet sig og har specialviden 
indenfor f.eks. psykiatri, handicapområdet, 
sorg, krise og familiebehandling.

Vi tilbyder tre typer af samvær
• Overvåget samvær:

Formålet med overvåget samvær er at få en 
nøje observation og beskrivelse af samspillet 
mellem forældre og børn under samværet.
Samværskonsulenten er tæt på forældre og 
børn under hele samværet og observerer alt, 
hvad der foregår.
Der laves skriftlige beskrivelser af hvert en-
kelt samvær til brug for kommunen, statsfor-
valtningen eller retten.
Samværskonsulenten har myndighed til at 
afbryde det overvågede samvær, såfremt 
forældrene overtræder de aftalte vilkår for 
samværet.

• Støttet samvær:
Formålet med støttet samvær er at støtte for-
ældrene til at opnå eller udvikle kontakten 
i samværet med deres børn. Her aftales det 
sammen med forældrene, hvad der skal ar-
bejdes med under samværene. Samværskon-
sulentens rolle er at støtte forældrene i at nå 
deres mål.
Der kan efter aftale med opgavestiller laves 
beskrivelser af det støttede samvær.

• Beskyttet samvær:
Formålet med beskyttet samvær er at tilbyde 
nogle rammer, som er tilpasset forældre, der 
kan klare en del af deres samvær med bør-
nene uden støtte fra en samværskonsulent. 
Samværskonsulenten er til stede i begyn-
delsen og i afslutningen af samværet, og er 
i samværshuset under samværet, så foræl-
drene kan hente hjælp efter behov.
Der kan efter aftale med opgavestiller laves 
beskrivelser af det beskyttede samvær.
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Hvorfor vælge os til jeres sam-
vær
At skulle acceptere, at samværet med ens 
børn skal foregå et fremmed sted og med en 
samværskonsulent til stede, vil for de fleste 
forældre føles som et stort indgreb.
Vi har erfaringen, fagligheden og de fysiske 
rammer til at gøre dette forhold nemmere for 
forældre og børn. 

Alle samværslejligheder er indrettet så hjem-
ligt som muligt med køkken, stue og lege-
værelse for at virke indbydende overfor både 
forældre og børn. ”Her ser jo helt almindeligt 
ud. Jeg troede det var en institution” – den 
sætning hører vi tit. 

Samværene foregår et ”neutralt sted”, - og 
det giver forældrene tillid, at samværskonsu-
lenterne er ansat et andet sted end hos den 
myndighed, som har besluttet samværet. 

For os er et samvær ikke ”bare” et samvær:
•	 Vi arbejder med formøder med opgave-

stiller og forældre, så vi får ordentlige og 
præcise aftaler om samværets formål, 
hyppigheden af opfølgningsmøder etc.

•	 Vi sørger for at matche forældre, børn og 
samværskonsulent.

•	 Vi finder den bedste måde at gøre bør-
nene trygge ved samværskonsulenten 
og rammerne.

•	 Vi samtaler med forældrene efter behov 
før og efter et samvær, så vi kan støtte 
dem bedst muligt.

•	 Vi leverer de beskrivelser og rapporter, 
som opgavestiller ønsker. 

Samvær er et arbejdsområde, der er i 
konstant udvikling. Derfor får vores sam-
værskonsulenter løbende supervision, og 
derfor afholder VITA jævnligt kurser for sam-
værskonsulenterne om emner, der har rela-
tion til samvær. Der har f.eks. været afholdt 
kurser om børn af psykisk syge, omsorgs-
svigt, observationer og rapportskrivning.

Kan VITA også de svære sam-
vær? 
Langt de fleste samvær forløber godt og po-
sitivt for forældre og børn.
Vi får mange udsagn fra forældre om, at de 
er glade for den hjælp, som de får til samvær 
med deres børn. Her er der måske ”kun” brug 
for hjælp til fælles aktiviteter såsom spil, at 
læse højt, male og tegne og lign. Eller brug 
for hjælp til at se børnenes signaler, når der 
er behov for trøst, noget at spise eller en rolig 
stund i sofaen med en bog.

Men der er også samvær med store udfor-
dringer. Forældre med alkohol- og stofmis-
brug. Forældre, der er dømt for incest, forsøg 
på bortførsel eller forældre, der har forbud 
mod at drøfte bestemte ting med børnene, 
for eksempel en verserende retssag. 

Vores samværskonsulenter er trænede i, 
hvornår det er nødvendigt at gribe ind og 
stoppe et samvær. 
Det kan f.eks. være en misbruger, der er for 
påvirket til at gennemføre et samvær, eller en 
psykisk syg, der har det for dårligt til at kunne 
være nærværende sammen med børnene.
I de situationer har samværskonsulenten al-
tid mulighed for at komme i kontakt med sin 
samværskoordinator, hvis der er behov for 
hjælp til at afbryde samværet.

Fonden VITA – center for socialt arbejdes 
samværskoordinatorer yder løbende vejled-
ning i sagerne og har ofte samtaler med sam-
værskonsulenterne, når de har brug for at få 
vendt en sag.

”Her ser jo helt almindeligt ud. 
Jeg troede, det var en 
institution.”

Er I sagsbehandlere i familieafdelingen, og skal I have etableret 
samvær til anbragte børn?

Er I fuldmægtige i statsforvaltningen, og har I brug for at 
etablere samvær til børn af skilsmisseforældre?

”Når det endelig skal være, 
så er det ikke så ringe at være 
her””



Fonden VITA – center for socialt arbejde har i 
15 år arbejdet med samvær mellem forældre 
og børn - både for kommuner, statsforvalt-
ninger og som noget relativt nyt for civil- og 
fogedretterne.
Vi har samværslejligheder i Åbenrå, Vejle, Es-
bjerg og Århus og løser herudover opgaver, 
hvor samværene foregår i forældrenes eget 
hjem, på institutioner eller hos plejeforældre. 

Vi har et korps af erfarne samværskonsu-
lenter, som alle har en faglig relevant ud-
dannelse. Mange af samværskonsulenterne 
har videreuddannet sig og har specialviden 
indenfor f.eks. psykiatri, handicapområdet, 
sorg, krise og familiebehandling.

Vi tilbyder tre typer af samvær
•	 Overvåget samvær:

Formålet med overvåget samvær er at få en 
nøje observation og beskrivelse af samspillet 
mellem forældre og børn under samværet.
Samværskonsulenten er tæt på forældre og 
børn under hele samværet og observerer alt, 
hvad der foregår.
Der laves skriftlige beskrivelser af hvert en-
kelt samvær til brug for kommunen, statsfor-
valtningen eller retten.
Samværskonsulenten har myndighed til at 
afbryde det overvågede samvær, såfremt 
forældrene overtræder de aftalte vilkår for 
samværet.
•	 Støttet samvær:

Formålet med støttet samvær er at støtte for-
ældrene til at opnå eller udvikle kontakten 
i samværet med deres børn. Her aftales det 
sammen med forældrene, hvad der skal ar-
bejdes med under samværene. Samværskon-
sulentens rolle er at støtte forældrene i at nå 
deres mål.
Der kan efter aftale med opgavestiller laves 
beskrivelser af det støttede samvær.

•	 Beskyttet samvær:
Formålet med beskyttet samvær er at tilbyde 
nogle rammer, som er tilpasset forældre, der 
kan klare en del af deres samvær med bør-
nene uden støtte fra en samværskonsulent. 
Samværskonsulenten er til stede i begyn-
delsen og i afslutningen af samværet, og er 
i samværshuset under samværet, så foræl-
drene kan hente hjælp efter behov.
Der kan efter aftale med opgavestiller laves 
beskrivelser af det beskyttede samvær.
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Hvorfor vælge os til jeres sam-
vær?
At skulle acceptere, at samværet med ens 
børn skal foregå et fremmed sted og med en 
samværskonsulent til stede, vil for de fleste 
forældre føles som et stort indgreb.
Vi har erfaringen, fagligheden og de fysiske 
rammer til at gøre dette forhold nemmere for 
forældre og børn. 

Alle samværslejligheder er indrettet så 
hjemligt som muligt med køkken, stue og 
legeværelse for at virke indbydende overfor  
både forældre og børn. ”Her ser jo helt 
almindeligt ud. Jeg troede, det var en 
institution.” – den sætning hører vi tit. 

Samværene foregår et ”neutralt sted”, - og 
det giver forældrene tillid, at samværskonsu-
lenterne er ansat et andet sted end hos den 
myndighed, som har besluttet samværet. 

For os er et samvær ikke ”bare” et samvær:
• Vi arbejder med formøder med opgave-

stiller og forældre, så vi får ordentlige og 
præcise aftaler om samværets formål, 
hyppigheden af opfølgningsmøder etc.

• Vi sørger for at matche forældre, børn og
samværskonsulent.

• Vi finder den bedste måde at gøre bør-
nene trygge ved samværskonsulenten 
og rammerne.

• Vi samtaler med forældrene efter behov
før og efter et samvær, så vi kan støtte 
dem bedst muligt.

• Vi leverer de beskrivelser og rapporter,
som opgavestiller ønsker. 

Samvær er et arbejdsområde, der er i 
konstant udvikling. Derfor får vores sam-
værskonsulenter løbende supervision, og 
derfor afholder VITA jævnligt kurser for sam-
værskonsulenterne om emner, der har rela-
tion til samvær. Der har f.eks. været afholdt 
kurser om børn af psykisk syge, omsorgs-
svigt, observationer og rapportskrivning.

Kan VITA også de svære sam-
vær? 
Langt de fleste samvær forløber godt og po-
sitivt for forældre og børn.
Vi får mange udsagn fra forældre om, at de 
er glade for den hjælp, som de får til samvær 
med deres børn. Her er der måske ”kun” brug 
for hjælp til fælles aktiviteter såsom spil, at 
læse højt, male og tegne og lign. Eller brug 
for hjælp til at se børnenes signaler, når der 
er behov for trøst, noget at spise eller en rolig 
stund i sofaen med en bog.

Men der er også samvær med store udfor-
dringer. Forældre med alkohol- og stofmis-
brug. Forældre, der er dømt for incest, forsøg 
på bortførsel eller forældre, der har forbud 
mod at drøfte bestemte ting med børnene, 
for eksempel en verserende retssag. 

Vores samværskonsulenter er trænede i, 
hvornår det er nødvendigt at gribe ind og 
stoppe et samvær. 
Det kan f.eks. være en misbruger, der er for 
påvirket til at gennemføre et samvær, eller en 
psykisk syg, der har det for dårligt til at kunne 
være nærværende sammen med børnene.
I de situationer har samværskonsulenten al-
tid mulighed for at komme i kontakt med sin 
samværskoordinator, hvis der er behov for 
hjælp til at afbryde samværet.

Fonden VITA – center for socialt arbejdes 
samværskoordinatorer yder løbende vejled-
ning i sagerne og har ofte samtaler med sam-
værskonsulenterne, når de har brug for at få 
vendt en sag.

”Her ser jo helt almindeligt ud. 
Jeg troede det var en institution”

Er I sagsbehandlere i familieafdelingen, og skal I have etableret 
samvær til anbragte børn?

Er I fuldmægtige i statsforvaltningen, og har I brug for at 
etablere samvær til børn af skilsmisseforældre?

Er I dommere i civil- eller fogedret, og skal I have etableret 
samvær til børn af forældre, der har en verserende sag i retten?

”Når det endelig skal være, 
så er det ikke så ringe at 
være her.”
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og evaluering af projekter og 
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C E N T E R F O R S O C I A L T A R B E J D E

Samvær 
mellem børn 
og forældre 

Denne måneds 

tema:

Fra min stol

Hvem er vi?

Fonden VITA er en nonprofit og værdibåren organisation. Vi arbejder for at forbedre 

udsatte og socialt dårligt stillede menneskers forhold og fungerer som et supplement, 

og indgår i et udviklende samarbejde med blandt andre kommuner, statsforvaltninger 

og andre private organisationer. 

Vi er veluddannede og erfarne socialkonsulenter, der arbejder ud fra vores kontorer 

i Aabenraa, Esbjerg, Kolding og Århus. Vi har derudover tilknyttet et freelancekorps på 

ca. 110 konsulenter, der med hver deres individuelle og specifikke spidskompetnecer 

løser mange forskellige opgaver.

Vi vil gerne kendes for hurtig og professionel hjælp, kreative løsninger og  konkurrence-

dygtige priser. 

I øvrigt henvises til Fonden VITA - center for socialt arbejdes hjemmeside 

www.vita-csa.dk

Fortsat stort behov for hjælp og støtte i 
skilmissesager og anbringelsessager

Der er mange måder at danne familie på i dag og med dine/mine og vore børn er 

familien en kompleks størrelse, og det kan være en stor udfordring at få familie-

relationerne til at fungere tilfredsstillende for både børn og voksne.

Skilsmissetallene er voksende, og der er et stigende antal sager i statsforvaltningen, 

hvor der er et højt konfliktniveau mellem forældre og dermed ofte behov for hjælp til 

samværet med børnene.

I kommunerne møder man ofte forældre, som pga. forskellige vanskeligheder har fået 

anbragt deres børn i plejefamilier eller på opholdssted. Det kan af mange grunde være 

svært for disse forældre at have samvær på anbringelsesstedet, og der vil ofte være 

ambivalente følelser forbundet med at komme i børnenes ”nye hjem”.

Fonden VITA har en force i at kunne tilbyde samvær i ”neutrale lokaler”, hvor alle parter 

får en chance for en frisk start, og hvor man møder et fagligt dygtigt og erfarent 

personale, der med stor respekt for forældre og børn yder den nødvendige støtte til 

samvær.

Med venlig hilsen

Bertil Mahs

Direktør

Fonden VITA - center for socialt arbejde
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