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Hei!
Her kommer litt informasjon til deg som har en
forelder eller andre du kjenner som er i fengsel.
Det ﬁnnes mange andre barn som har en mamma,
pappa eller en annen de kjenner som er i fengsel.
Du er ikke alene.
Her forteller vi hvordan det er å komme på besøk
i et fengsel.
Velkommen!

Velkommen inn!
Det er ofte en port
utenfor fengslene.
Her ringer du på
før du kommer inn.

Ved porten er det en knapp med en høyttaler. Det er vår ringeklokke.
Når du og den du kommer sammen med trykker på den, svarer en av
oss som jobber i fengselet. Her vil vi spørre hvem dere er og hvem
dere vil besøke. Vi åpner så porten slik at dere kan komme inn.

Vi som jobber her kalles
fengselsbetjenter og
vi har på oss en uniform.
Vår oppgave er å hjelpe
den du skal besøke
på forskjellige måter.
Vi skal hjelpe deg med
å ﬁnne frem dit du skal.

På vei inn
Når man kommer inn
kan du henge opp
jakken og legge
tingene dine i et skap.

Det er ikke lov å ha med seg noe av metall inn i fengselet. Derfor må alle som
kommer på besøk gå gjennom en grå port som kalles metalldetektor.
Den likner på den du går igjennom på ﬂyplassen. Det vil pipe i den
grå porten hvis man for eksempel har glemt å legge fra seg nøkler.
Da kan vi ta en liten metalldetektor som betjenten holder i hånda over
klærne dine og da ser vi akkurat hvor lyden kommer fra. Du kjenner ingenting.

Besøksrommet
Nå er vi fremme på besøksrommet.
Den du skal besøke venter på deg her.

På besøksrommet har vi leker, fargeblyanter og bøker du kan låne
under besøket. Kanskje du vil tegne, lese eller prate sammen.
På rommet kan det være en TV med forskjellige ﬁlmer å velge mellom
og TV-spill hvis du synes det er morsomt.
Når besøket er over, får du tilbake tingene som du har lagt i skapet,
og går ut samme veien som du kom inn.

Å bo i fengselet

Nesten alle som bor i fengselet har eget rom. Her er det seng,
skrivebord, stol, bokhylle, garderobeskap og oppslagstavle.
På tavlen kan den du besøker henge opp kort og tegninger som
du har sendt. Her kan det også være en TV med ﬂere kanaler.

De som bor på samme avdeling
får frokost, lunsj og middag som
de ofte spiser sammen. Mange
lager også middagen sin selv.

Jobb og skole

Hver dag går nesten alle på skole eller jobb. Noen jobber på verkstedet.
Her lager de ting som kan selges i butikk. Andre går på skole for å lære mer.

Etter jobb eller skole, kan de som bor her låne bøker på biblioteket,
trene på treningsrommet, spille spill med de andre eller se på TV.
Noen fengsler har en butikk hvor de selger nesten det samme som
i matvarebutikker utenfor fengselet.
De som bor i fengselet kan ringe slik at dere kan snakke sammen.
Dere kan også sende brev til hverandre.

Til barn som
ønsker å besøke
noen i fengsel

KONTAKT
Har du spørsmål eller noe du lurer på, kan du snakke med
barneansvarlig eller en annen som jobber der. Han eller hun
skal passe på at besøk av barn i fengsel skal bli best mulig.
De kan også fortelle deg om andre steder du kan få hjelp
og informasjon om ting du lurer på.
Finn besøksadressen og telefonnummeret til fengselet på:
www.kriminalomsorgen.no

