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Eksamen i børneret – sommeren 2013 
Opgave 1: 
 
1.1. 
Hvilke pligter og beføjelser har forældremyndighedsindehaveren efter forældreansvars-
lovens § 2, stk. 1? 
 
1.2. 
Hvor forældremyndighedsindehaveren ikke opfylder sin omsorgspligt, har kommunen 
visse sanktionsmuligheder efter lov om social service. Hvilken adgang har de sociale 
myndigheder til at opspore og gribe ind i de sager, hvor omsorgspligten ikke varetages i 
tilstrækkeligt omfang? 
 
 
Opgave 2: 
 
Louise på 15 år og Marcus på 7 år boede sammen med deres mor Lone og hendes 
kæreste Per. Børnenes forældre var skilt, men der var fælles forældremyndighed, og 
børnene var hos deres far, Henrik, hver anden weekend og hver uge fra tirsdag til 
onsdag. 
 En mandag efter en weekend, hvor børnene havde været hos Henrik, ringede Marcus’ 
klasselærer til Lone og fortalte, at Marcus var meget ked af det i skolen og ikke ville 
snakke om det. Lone prøvede at få Marcus i tale, men han ville ikke snakke om, hvorfor 
han var ked af det, og Lone syntes, at han virkede indelukket og forknyt. Hun spurgte 
derfor Louise, om der var sket noget i weekenden, men Louise, der havde noget friere 
tøjler hjemme hos Henrik end hjemme hos Lone, havde været til fest både fredag og 
lørdag aften og ellers sovet det meste af weekenden. 
 Lone ringede herefter til en veninde, der er psykolog, og spurgte denne, om Marcus’ 
adfærd kunne være et tegn på, at han havde været udsat for et overgreb, hvilket veninden 
bekræftede, mens hun samtidig understregede, at adfærden også kunne være forårsaget 
af forældrenes dårlige samarbejde efter skilsmissen tre år før. 
 Panisk ved tanken om overgreb kontaktede Lone Statsforvaltningen og krævede, at 
Henriks samvær med børnene blev suspenderet, og at den fulde forældremyndighed 
midlertidigt blev tillagt hende. 
 Lone kontakter også socialforvaltningen, der iværksætter en børnefaglig undersøgelse 
efter servicelovens § 50 med Lones samtykke, ligesom hun melder Henrik til politiet. 
Henrik nægter sig skyldig, men mener også, at Marcus har det svært og indvilliger derfor 
også i § 50-undersøgelsen. Derimod vil han ikke acceptere, at Marcus, efter Lones 
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ønske, bliver testet for en række kønssygdomme hos den privatpraktiserende læge, da 
han mener, at dette vil være for voldsomt for den skrøbelige Marcus. 
 
 2.1. Hvordan skal Statsforvaltningen reagere? 
 
 2.2. Hvem kan bestemme, om Marcus skal undersøges hos lægen? 
 
I forbindelse med § 50-undersøgelsen kontakter den kommunale sagsbehandler Marcus’ 
SFO og får her at vide, at personalet sidste år havde overvejet at underrette kommunen, 
da Marcus havde brugt et meget seksualiserende sprog, der var helt atypisk for en 6-årig. 
Man var dog blevet enige om ikke at underrette kommunen, da det var blevet vurderet, at 
der var tale om nogle ord, som Marcus havde lært af sin søster. 
 Sagsbehandleren kontakter herefter politiet, der nu beslutter sig for at afhøre Marcus 
og Louise. 
 
 2.3. Hvordan skal børnene afhøres? 
 
Begge børn taler positivt om deres far, og der kommer intet frem under afhøringen af 
Marcus, der tyder på, at Henrik har krænket ham. Den betjent, der afhører Marcus, får 
imidlertid den opfattelse, at Marcus har været udsat for grænseoverskridende adfærd og 
begynder derfor midt i samtalen at spørge ind til Marcus’ hverdag, hvilket får Marcus til 
at bryde ud i gråd og sige, at han ikke kan lide at være alene med Per, fordi de altid skal 
lege gemmeleg, hvor Marcus skal gemme Pers tissemand. 
 Per bliver derefter kaldt til afhøring og efterfølgende varetægtsfængslet. 
 Lone afbryder straks samlivet med Per og flytter med børnene til en ny lejlighed. I 
mellemtiden afslutter sagsbehandleren den børnefaglige undersøgelse med en indstilling 
om, at Marcus og Louise skal anbringes, da Lone ikke har været i stand til at beskytte 
Marcus mod Pers overgreb. 
 Hverken Lone, Henrik eller Louise ønsker at samtykke til en anbringelse, og sagen 
vedrørende både Marcus og Louise forelægges derfor for børn- og ungeudvalget med 
indstilling om tvangsfjernelse. 
 
 2.4. Hvilket udfald må børn- og ungeudvalgets afgørelse forventes at få? 

Der skal ikke tages stilling til, om de formelle betingelser for tvangsfjernelse efter 
servicelovens § 59 er opfyldt, eller om den børnefaglige undersøgelse efter 
servicelovens § 50 er foretaget i overensstemmelse med reglerne herom. 

 
Det har været en hård tid for Louise, der har haft det svært og derfor har opsøgt kontakt 
med ligesindede på internettet. Her møder hun den 17-årige Mike, som hun mødes med 
og har sex med. 
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 Forbindelsen er kortvarig, og Mike er for længst ude af Louises liv, da hun opdager, at 
hendes menstruation er udeblevet. Hun går derfor til lægen, der foretager en 
graviditetstest og en klamydiatest. Graviditetstesten er negativ, men Louise har klamydia 
og bliver sat i behandling herfor. 
 

2.5. Er lægen forpligtet til at kontakte Lone og/eller Henrik og informere om den 
negative graviditetstest og Louises kønssygdom? 
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