
Information till barn/unga som skall träffa Familjerätten 

Eftersom dina föräldrar inte är överens hur du skall bo och träffa dina föräldrar har dom vänt sig till 

familjerätten/Tingsrätten för att försöka lösa detta. 

Vuxna vet mycket men dom vet inte allt och därför är det viktigt att vi på familjerätten också får 

prata med dig. Du är expert på ditt liv! Det du tycker är viktigt! 

Det kan vara svårt att vara barn när föräldrar flyttar isär. Särskilt om det är mycket bråk. Båda 

föräldrarna vill ha mycket tid med dig. Det kan bli bråk om sådant som du tycker handlar om dig. 

Det är inte ditt fel att dina föräldrar skilt sig och det är aldrig ditt fel om de bråkar. 

Som barn har man ibland många frågor och det kan vara svårt att få svar på sina frågor av sina 

föräldrar. Ofta har barn frågor som ”Hur skall jag träffa mina föräldrar” ” Hur ska det bli för mig” 

”Vart skall jag bo” ”Vem ska bestämma” 

 

- Barn ha rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet 

- Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad 

- Vuxna skall lyssna på barn men du som barn skall inte behöva ta ansvar 

- Du har rätt att få information och att få ställa frågor. 

 

När du träffar oss väljer själv vad du vill berätta, ibland vill barn/unga inte säga något alls och då är 

det ok. Det vi gärna vill prata med dig om är ditt liv och hur du har det.  Ju mer vi vet om dig och hur 

du tänker och känner desto bättre beslut kan vuxna ta för att du skall få det bra. 

Vi kommer skriva ner det du berättar men innan någon annan får läsa vad du sagt kommer du att få 

läsa och godkänna det som står. Vill du ändra något är det ok. Vi lämnar bara ut det som du tycker 

känns ok att vi skrivit.  Om det du berättar är mycket allvarligt och om det är något som är skadligt 

för dig så måste vi alltid agera och lämna sådana uppgifter vidare till socialtjänsten och eller polis. 

Det gör vi för att skydda dig då inget barn/ungdom skall utsättas för allvarlig fara. 

 

Så här ser det ut hos oss! 

 

Om du vill kan då gå in på Youtube och lyssna på länkar som handlar om dina rättigheter. 

Min rätt att träffa båda mina föräldrar.       Barnombudsmannen  

Om barnkonventionen                   Unicef 

En film om barnkonventionen för yngre barn   Unicef 

 

 


