
AVTALE OM DELT FAST BOSTED FOR BARN                                                                                                                        

Av: Advokat Maria Cabrera Stråtveit 

Denne avtale er inngått mellom XX (heretter mor) og  XX (heretter far). 

1. Mor og far har felles for foreldreansvar for XX (heretter barnet). 

2. Barnet skal bo fast hos begge sine foreldre, herunder være halve tiden hos hver. 

3. Barnet skal være hos far/mor oddetallsuker og mor/far partallsuker annethvert år. I x(år) 

skal barnet være oddetallsuker hos far/mor og partallsuker hos mor/far. I  x( påfølgende 

år) skal barnet være oddetallsuker hos mor/far og partallsuker hos far /mor osv. 

4. Ferier defineres som skolens ferier, og fordeles mellom mor og far slik: 

Vinterferien x (år) er barnet hos mor, vinterferien x (påfølgende år) barnet hos far, osv. 

Påskeferien deles mellom mor og far. I x (år)skal barnet være hos far første halvdel av 

påsken, og hos mor andre halvdel av påsken. I x(påfølgende år) skal det være motsatt, 

osv. 

Mor og far har begge rett til 3 ukers sammenhengende sommerferie med barnet. De har 

førstevalg på hvilke uker de skal ha hvert annet år. I x (år) har mor førstevalg av uker, i x 

(påfølgende år) har far førstevalg av uker. Valg av uker må gjøres innen 1. april 

inneværende år. Dersom denne fristen ikke overholdes, vil retten til å velge uker gå over 

på den andre. 

Høstferien x ( år) skal barnet være hos far, høstferien x (påfølgende år) skal barnet være 

hos mor, osv. 

Julen løper fra 22. desember og til skolestart. Julen deles mellom mor og far med bytte 

27. desember. Julen x (år) skal barnet være hos far 22. – 27. desember og hos mor fra 

27. desember til skolestart. Motsatt i x (påfølgende år) osv. 

5. Bursdager og bevegelige helligdager feires der hvor barnet er i henhold til denne 

avtalen. 

 



6. Det er en forutsetning for denne avtale at foreldrene bor i nærheten av hverandre og 

innen samme kommune. 
 
 
 
Sted_________ Dato_________                                Sted_________ Dato_________  
 
 

      ___________________________      ___________________________ 
 


