SAMARBEIDSAVTALE FOR FELLES BARN
Denne avtalen er inngått mellom:
HUN (heretter kalt mor)
født
Adresse: Gate/sted
Postnr/-sted
og
HAN (heretter kalt far)
født
Adresse: Gate/sted
Postnr/-sted
I/på sted dd. mm 200x gjelder foreldreansvar og felles daglig omsorg for deres felles
barn(a)et:
BARN 1

født

BARN 2

født

BARN 3

født

Generelt:
1) Foreldrene har felles foreldreansvar for partenes felles barn.
2) Foreldrene har delt daglig felles omsorg for partenes felles barn. Barn(a)et skal ha like mye
tid med mor som med far.
3) Foreldrene skal dele samværet med barn(a)et etter følgende ordning:
•

Annenhver uke fra xxxdag etter barnehage/skole klokka 1600 til påfølgende xxxdag
før barnehage/skole kl. 08:00. Mor skal ha samvær i partalls-, far oddetalls- helger

•

Den som har samvær den gjeldende uke sørger for å hente og bringe. Felles
bringe/hentested er foreldrenes respektive bopæl/barnas respektive skole/barnehage.

•

Vesentlig endringer på disse avtalte tider for begge parter kan senest endres 7 dager
før endring skal iverksettes.

4) Barn(a)et skal være registrert på boligadressen til mor og far i folkeregisteret annethvert år.
1. år hos far.
5) Ferier:
•

Høstferie. Fra torsdag før høstferien til onsdag kl. 12:00 og fra onsdag til torsdag
morgen kl. 08:00 påfølgende uke. Ansvaret for første del av vinterferien tilpasses den
som har ansvaret for første helgen. Dersom en av partene planlegger å reise bort hele
uken bør dette tilpasses slik at barn(a)et får en sammenhengende uke med mor eller
far. Første høstferie skal være hos mor/far.

•

Juleferie. For julen xxxx skal barn(a)et et være hos mor/far fra siste skoledag før jul til
og med 3. juledag og hos far fra 4. juledag kl xx:xx til og med x. nyttårsdag. Neste år
byttes rekkefølgen.
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•

Vinterferie. Fra torsdag før vinterferien til onsdag kl. 12:00 og fra onsdag til torsdag
morgen kl. 0800 påfølgende uke. Ansvaret for første del av vinterferien tilpasses den
som har ansvaret for første helgen. Dersom en av partene planlegger å reise bort hele
uken bør dette tilpasses slik at Barn(a)et (a)et får en sammenhengende uke med mor
eller far.

•

Påskeferien. Påsken xxxx skal barn(a)et være hos mor/far fra torsdag før palmesøndag
til 3. påskedag kl. 0800. Påskeferien skal tilbringes annenhvert år med mor og far.
Påskeferie tilpasses slik at det året barnet er hos mor/far tilbringer barn(a)et hos den
andre forelderen.

•

Sommerferie. Barn(a)et skal ha minst 2 uker sammenhengende sommerferie hos hver.
Tidspunktet avklares før 1. mai. Om mulig deles ferien slik at barn(a)et får 3 uker
sammenhengende med hver av oss. For sommeren xxxxhar mor/far første valget og
deretter far/mor neste år.

•

Andre familiefeiringer. Begge foreldre aksepterer at avvik kan forekomme ved
feiringer av bryllup, konfirmasjon, fødselsdager og andre ”store”
familiesammenkomster. Ingen av foreldrene motsetter seg at barna får delta på slike
sammen med familien til den aktuelle forelderen. Melding om slike avvik skal gies
minimum 7 dager før barn(as)ets deltakelse på slik familiesammenkomst.

Retningslinjer for samarbeid.
1) Vi vil begge anstrenge oss til det ytterste for å være gode forbilder som foreldre for
barn(a)et. Vi forplikter oss begge til å skape et godt samarbeidsklima mellom oss. Vi vil
unngå å gi beskjeder gjennom barn(a)et. Vi vil prøve å snakke sammen over telefon om
vesentlige hendelser etter sengetid. Vi vil møtes for å diskutere samarbeid, barn(as)ets
oppdragelse og eventuelle utfordringer. Vi vil legge vekt på å ikke si nedsettende ting om
den andre forelderen til barn(a)et eller i barnets påhør.
2) Vi ønsker å informere hverandre om nye kjærester før barn(a)et får møte dem. Vi vil
beskytte barn(a)et for forhold vi ikke selv har et avklart forhold til. Dersom vi får
samboere skal disse he en vanlig voksenrolle i forhold til barn(a)et. De skal omtales med
fornavn. Far og mor vil fortsette å ta de overordnede beslutningene for barn(a)et.
3) Dersom en av oss ber om møte for å drøfte samarbeidet etter avtalen, forplikter den andre
seg til å møte. Om vi ikke klarer å bli enige er begge innstilt på å be om hjelp ved
Familierådgivningskontoret/andre uhildede meklere/rådgivere.
4) Ved sykdom skal det så langt som mulig prøves på å dele hjemmetilsynet på dagtid mellom
mor og far. Vi vil i utgangspunktet praktisere annen hver dag.
5) Bursdager. Ved barn(as)ets fødselsdag vil vi tilrettelegge for at denne kan feires med
barn(a)ets venner og den andre forelderen hos den som har samvær med barn(a)et den
uken.
6) Om en trenger barnevakt i deler eller hele perioden av omsorgen bør den andre forelderen
bli forespurt om vedkommende ønsker omsorgen i perioden (den som etter avtalen har
omsorgen står i utgangspunktet ansvarlig for å ivareta omsorgen, men den andre
forelderen skal gis mulighet til å overta omsorgen som ”barnevakt” fremfor naboer eller
familie (tanter/onkler/besteforeldre).
7) Kurs/lengre opphold utenfor hjemsted. Dersom en av partene skal bort en eller flere
dager/uker må dette avklares i god tid. Det forutsettes da at barn(a)et i denne perioden bor
hos den som er hjemme hele perioden.
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8) Begge forplikter seg til å bo i samme skolekrets slik at barn(a)et selv kan gå mellom fars
og mors bosted. For å kunne gi en trygg oppvekst for barn(a)et skal han/hun/de ikke brytes
opp fra sitt oppvekstmiljø uten at dette er grundig diskutert mellom foreldrene. Hvis den
ene av foreldrene må/ønsker å flytte fra nærmiljøet skal barn(a)et fortsette å gå i samme
barnehage/skole. Hvis det på et senere tidspunkt skulle bli aktuelt for den andre forelderen
å flytte innen kommunen skal spørsmålet om valg av skole tas opp på nytt utfra hva som
er til beste for barn(a)et og mest praktisk for foreldrene.
9) Flytting fra sted. Denne avtalen bygger på at begge parter har fast bosted i/på sted. Dersom
en av partene må arbeide utenfor sted for kortere eller lengre tid skal avtalen revurderes
for å sikre en best mulig livssituasjon for barn(a)et.
10) Om den ene forelderen flytter fra nærmiljøet plikter denne forelderen å overlate omsorgen
til den andre forelderen om denne ønsker det. Den andre foreldres rett til å overta
hovedomsorgen er uavhengig av årsaken til flytting. Forelderen som flytter får da etter
inngåelse av ny avtale samvær. Eventuelle reisekostnader deles av foreldrene.
11) Partene skal ikke legge beslag på den andres omsorg med unødig ringing.
12) I lengre omsorgsperioder kan den andre forelderen eller barn(a)et ringe hverandre etter
avtale. For foreldrene gjelder punkt 1 i dette avsnitt. Barn(a)et skal ikke hindres fra
kontakt med den andre forelderen.
Endringer av avtalen
Endringer i avtalen skal alltid ta utgangspunkt i barn(as)ets behov.
Dersom vi ikke klarer å løse tvister ved endringer av denne avtalen oss i mellom, skal vi
oppnevne hver vår representant som skal forhandle frem avtale om endringer innen èn måned
etter at en av oss har bedt om slik endring ved bruk av representant.
Alle endringer skal ta hensyn til at avtalen om felles ansvar (foreldreansvar) og omsorg
(foreldreomsorg) skal opprettholdes.
Dersom vi ikke kommer frem til en løsning ved bruk av representanter, skal vi benytte
offentlig mekler.
Denne avtale gjelder inntil ny avtale eller dom avløser eksisterende avtale.

Økonomiske bidrag.
Vi skal i fellesskap bidra til barn(a)et med økonomiske ressurser i overensstemmelse med
økonomisk evne. Hvis en av foreldrene ønsker å kreve bidrag/tilskudd i samsvar med de til
enhver tid gjeldende lover og forskrifter står denne fritt til dette.
Skattefradraget, barnetrygd og eventuell annen støtte fra Trygdekontoret (støtte til barnepass /
kontantstøtte) skal tilfalle den som har barn(a)et registrert på sin adresse, men betale den
andre halvparten av trygdene/støtten(e) hver måned. Skattefradraget tilfaller den som har
barn(a)et registrert på sin adresse gjeldende år.
(Hver av foreldrene skal ha 50% av barnetrygden og eventuell annen støtte fra
Trygdekontoret (støtte til barnepass / kontantstøtte)
Konfirmasjonskostnader skal deles likt. Ved undertegnelsesdato er vi enige om at
totalkostnaden for selskapet og klær til konfirmant ikke skal overskride kr (x)x 000,UtkastFellesOmsorg
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Utgifter til familieforsikring, reiseforsikring, ansvar og ulykke/fritid deles likt.
Utgifter til transport (foreninger, speider, sport mm.) bæres av den som har omsorgen/samvær
til enhver tid.
Utgifter til medlemskap i lag/foreninger/(bok/blad/annet)klubber deles likt. Kostnad for
medlemskap kan ikke deles hvis ikke begge foreldre er enige om tegning av medlemsskap.
Leketøy, klær og andre mere eller mindre varige gjenstander betales likt av foreldrene i
fellesskap. Foreldrene dekker selv innkjøp av leketøy og klær som benyttes i samværstiden.
Barnehage/barnepass o.l. betales likt i fellesskap av foreldrene.
Avtalen på 4 sider gjelder fra dd.mm. 200x

Sted/plass, den ..../.... 200x

-----------------------Mor

-----------------------Far

Erstatning for gjeldende avtale skal referere til at den avløser denne underskrevne avtale.
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