
BØRNERETSKONFERENCE 2023
21. og 22. september 2023

Den 21. og 22. september 2023 
løber årets Børneretskonference af 

stablen på Hotel Radisson Blue 
i Aarhus. 

Alle, der arbejder med børnesager, er 
inviterede, hvad enten det er advokater, 
dommere, børnesagkyndige, ansatte i 

Familieretshuset, Ankestyrelsen, 
kommuner eller andet.



BØRNERETSKONFERENCE 2023
21. og 22. september 2023

Vil du med på restaurant? Vi inviterer!
Torsdag og fredag den 21. og 22. september 2023 løber årets Børneretskonfe-
rence af stablen på Hotel Radisson Blue i Aarhus. Alle, der arbejder med børne-
sager, er inviterede, hvad enten det er advokater, dommere, børnesagkyndige, 
ansatte i Familieretshuset, Ankestyrelsen, kommuner eller andet.

Grundidéen er, at sammen er vi bedre. Jo mere, vi lærer hinanden at kende på 
kryds og tværs, jo bedre blive vi til vores arbejdes hovedformål: 
At få børnene (og helst også deres forældre) bedst og mest smidigt igennem de 
juridiske processer, de er endt i.

Over to forskellige dage arrangerer vi forskellige kurser om sager om børn. 
Og ja – der uddeles selvfølgelig kursusbeviser. 

Vi håber samtidig, at alle bliver og overnatter mellem de to kursusdage og vil 
med ud og spise på restaurant i Aarhus om aftenen og have lidt mere uformelt 
samvær med kollegaerne på kryds og tværs. Vi giver et glas rødvin! Ønsker du 
alene det faglige, er det dog selvfølgelig også muligt.  

Første dag er vi alle samlede. Fokus bliver på retssagerne om forældremyn-
dighed, bopæl og samvær. Først kommer der lidt indledende fra advokaterne 
Marita S. Hinge og Rasmus Hedegaard. Fokus fra advokaterne bliver på den 
allerseneste nye retspraksis, inden der bliver lagt op til at få kigget grundigt på 
advokaterne udefra: Hvad gør vi godt som advokater? Hvad er vi (måske) deci-
deret dårlige til – og hvad kan vi gøre bedre? Børnepsykolog ved domstolene, 
Rikke Brix lukker os ind i hendes inderste tanker om, hvad vi gør godt, og hvor 
der er plads til forbedring i vores advokatarbejde. Tør vi høre, hvad psykologen 
tænker? Måske kommer der endda lidt undervisning fra hende undervejs. 

Herefter bliver der plads til dommer Mie Obel. Hvis dommeren kunne forme ad-
vokaterne, hvordan så de så ud? Og hvordan kan vi gøre hinanden bedre? 
Og hvordan tænker dommeren, systemet omkring børnesagerne ser ud i dag?

Anden dag bliver et slaraffenland, hvor der kan vælges på kryds og tværs mel-
lem flere forskellige kurser, hvor du kan blive fuldstændig opdateret på 
lovgivning og praksis, som den ser ud i dag. Der er 5 forskellige kurser at 
vælge imellem – hvilke to vælger du? Ungdomskriminalitetsnævnet, Samværs-
sagen i Familieretshuset, Tvangsbortadoptioner, Tvangsanbringelsessager eller 
Internationale Børnebortførelsessager? 

Når du tager hjem, er du således fagligt helt opdateret – du har masser af 
kursuspoint i tasken, men ligeså væsentligt har du forhåbentligt hygget dig bravt 
i gode kollegaers selskab og medvirket til: At få børn (og deres forældre) bedst 
og mest smidigt igennem de juridiske processer, de er endt i. 

Ses vi? Det håber vi meget…

Torsdag d. 21. september 2023 
Fredag d. 22. september 2023 

Fuld forplejning under kurserne og 
middag torsdag aften et hyggeligt 
spisested i Aarhus.

Radisson Blue Scandinavia 
Hotel - Margrethepladsen 1,
8000 Aarhus C

Kurserne giver kursuspoint iht. reg-
lerne om advokaters obligatoriske 
efteruddannelse.

HVOR

1 dag med enten 7 lektioner eller 2 
x 3 lektioner, inkl. frokost og forplej-
ning: 5.000 kr. ekskl. moms

2 dage med enten 7 lektioner og 
2 x 3 lektioner, inkl. frokost og 
forplejning begge dage, samt fælles 
middag et hyggeligt spisested i Aar-
hus torsdag aften: 8.000 kr. ekskl. 
moms. 

Early Bird-tilbud: 
Tilmelding inden 1. juni 2023 til 
begge kursusdage inkl. fælles mid-
dag torsdag aften: kr. 7.500 ekskl. 
moms 

Overnatning:
Mulighed for tilkøb af overnatning 
på Hotel Radisson torsdag 21. sep-
tember 2023: 1.495 kr. inkl. moms

KURSUSPOINT

HVORNÅR

PRISER

TILMELDING

Send en mail til hth@advohus.dk

Tilmelding er bindende, dog kan 
kursuspladsen overdrages til kolle-
ga ved forhindret deltagelse



Kursus: 
Torsdag kl. 09:00-16:00 (7 lektioner/kursuspoint)

Teori og praksis

Undervisere:
Børnesagkyndig psykolog ved domstolene, Rikke Brix 
Dommer Mie Obel, Retten i Hjørring
Advokat Rasmus Hedegaard, Advokatfirmaet Strauss & 
Garlik
Advokat Marita S. Hinge, Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Kursusbeskrivelse: 
På dette kursus får du først en opdatering på den allerse-
neste praksis i sagerne om forældremyndighed, bopæl, 
og samvær.  Herefter bruges det meste af dagen af de 
andre aktører i sagen – den børnesagkyndige psykolog 
og dommeren. Hvordan psykologen og dommeren ser på 
egne roller i sagerne i de forskellige modeller – og lige så 
spændende, hvordan de ser på advokatens rolle i rets-
sagen, og hvordan mener de, vi alle kan spille hinanden 
bedre. Kurset er dialogbaseret – så spørgsmål fra salen 
undervejs er mere end velkomne.

Kursus: 
Fredag kl. 09:00-12:00 (3 lektioner/kursuspoint)

Teori og praksis 

Underviser:
Advokat Susse K. Fraaby, Advokatfirmaet Strauss & 
Garlik

Kursusbeskrivelse:
På dette kursus gennemgår vi regelgrundlaget samt den 
praktiske håndtering af sagen fra henvisning til endelig 
dom. Vi gennemgår de forskellige aktørers roller samt 
områder, hvor det er godt som advokat at have en ekstra 
opmærksomhed. Endelig taler vi om erfaringer fra virke-
lighedens verden med håndteringen af denne sagstype.
Kurset er primært undervisningsbaseret, men med mulig-
hed for aktiv deltagelse af kursusdeltagerne, når vi deler 
erfaringer fra den virkelige verden.

Kursus: 
Fredag kl. 09:00-12:00 (3 lektioner/kursuspoint)

Undervisere:
Advokat Tanja Graabæk, Advokatfirmaet Strauss & Garlik
Advokat Nanna E. Bolund, Advokatfirmaet Strauss & 
Garlik

Kursusbeskrivelse:
På dette kursus får du en rammesætning af lov om 
familieretshuset og gode råd til partsrepræsentation i 
Familieretshuset, herunder fokus på faldgruber i Famili-
eretshusets behandling af sagerne, som man skal være 
opmærksom på.

Kursus: 
Fredag kl. 09:00-12:00 (3 lektioner/kursuspoint)

Fra B&U til retten

Undervisere:
Advokat Jesper Frøkjær, Advokatfirmaet Strauss & Garlik
Advokat Christiane Feierskov, Advokatfirmaet Strauss & 
Garlik

Kursusbeskrivelse:
På dette kursus får du en gennemgang og en opdatering 
af gældende lovgivning og praksis. Du får samtidig en 
grundig indføring i, hvordan du mest effektivt finder ind 
til sagens kerne i en sagstype, hvor det handler om at 
holde fokus for at skabe gode resultater. Du vil herudover 
særligt blive klogere på emner som klienthåndtering, 
akutanbringelser, ændring anbringelsessted, samvær og 
Ankestyrelsens egendriftkompetence. Kurset vil være 
dialogbaseret, således at kursusdeltageren opfordres til 
at deltage aktivt.

UNGDOMSKRIMINALITETSNÆVNET

KURSUSOVERSIGT

Forældreansvarssagen i retten 

Samværssagen i Familieretshuset 

Ungdomskriminalitetsnævnet

Tvangsanbringelser



Kursus: 
Fredag kl. 13:00-16:00 (3 lektioner/kursuspoint)

Lovgivning og praksis

Underviser:
Advokat Susse K. Fraaby, Advokatfirmaet Strauss & 
Garlik

Kursusbeskrivelse:
På dette kursus gennemgår vi regelgrundlaget samt den 
praktiske håndtering af sagen fra henvisning til endelig 
dom. Vi gennemgår de forskellige aktørers roller samt 
områder, hvor det er godt som advokat at have en ekstra 
opmærksomhed. Endelig taler vi om erfaringer fra virke-
lighedens verden med håndteringen af denne sagstype.
Kurset er primært undervisningsbaseret, men med mulig-
hed for aktiv deltagelse af kursusdeltagerne, når vi deler 
erfaringer fra den virkelige verden.

Kursus: 
Fredag kl. 13.00-16:00 (3 lektioner/kursuspoint)

Undervisere:
Advokat Liv Dyrhauge-Klargaard, Advokatfirmaet Strauss 
& Garlik
Advokat Pernille Amstrup-Bønløkke, Advokatfirmaet 
Strauss & Garlik

Kursusbeskrivelse:
Indflyvning til børnebortførelsessager med en praktisk 
vinkel, hvor vi vil gennemgå kontakten til børnebortfø-
relsesenheden, konventionsreglerne, selve forløbet i en 
børnebortførelsessag ved domstolene, mediation og do’s 
and don’ts på området

Advokat 
Christiane Feierskov
Advokatfirmaet 
Strauss & Garlik

Advokat 
Tanja Graabæk
Advokatfirmaet 
Strauss & Garlik

Dommer
Mie Obel
Retten i Hjørring

Psykolog
Rikke Brix
Børnesagkyndig ved domstolene

Advokat 
Nanna Bolund
Advokatfirmaet 
Strauss & Garlik

Advokat 
Rasmus Hedegaard
Advokatfirmaet 
Strauss & Garlik

Advokat 
Marita S. Hinge
Advokatfirmaet 
Strauss & Garlik

Advokat 
Pernille Amstrup-Bønløkke
Advokatfirmaet 
Strauss & Garlik

Advokat 
Susse K. Fraaby
Advokatfirmaet 
Strauss & Garlik

Advokat 
Jesper Frøkjær
Advokatfirmaet 
Strauss & Garlik

Advokat 
Liv Dyrhauge-Klargaard
Advokatfirmaet 
Strauss & Garlik

Internationale børnebortførelserTvangsbortadoptioner

straussoggarlik.dk  I  Tlf.: 87 80 12 66 


