
1. Vårdnad om barnet

Föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet

(förälderns namn) har ensam vårdnaden om barnet

Barnets boende2.

Hos föräldern (namn)

Växelvis hos föräldrarna

Närmare villkor för det växelvisa boendet, såsom dagen då barnet överlämnas från det ena hemmet till det 
andra och eventuella undantag från det växelvisa boendet vid t.ex. högtider eller skollov.

Ange namnet på den förälder som barnet officiellt bor med. 

3. Barnets umgängesrätt

och vistas hos denna förälder enligt följande:

(barnets namn) träffar (föralderns namn)

Fylls i när avsikten är att fastställa barnets umgängesrätt med den föräldern som barnet inte bor hos (gäller inte växelvist 
boende)

4. Underhållsbidrag till barnet

(förälderns namn) ska betala till

€/mån från och med
(barnets namn) i 
underhållsbidrag

5. Samtal som ska föras med barnet

Med hänsyn till barnets ålder och utvecklingsnivå har det inte var möjligt att utreda hens önskemål.

Jag/vi har fört samtal med barnet om hur barnets angelägenheter ordnas i fortsättningen och barnets önskemål har beaktats 
i den utsträckning som det är möjligt.

YRKANDEN SOM GÄLLER BARN

Barnets namn och födelsedatum

Blanketten fylls i och bifogas till ansökan om äktenskapsskillnad endast om föräldern vill framställa yrkanden om vårdnaden om barnet, barnets boende, 

umgängesrätt eller om underhåll i samband med äktenskapsskillnadsärendet. I så fall ska blanketten fyllas i separat för varje barn. För bakgrundsinformation, se 

anvisningen ”Ordnande av barnets angelägenheter efter äktenskapsskillnaden”.
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