BERGEN FENGSEL

BERGEN FENGSEL
AVDELING D

Bergen fengsel avdeling D er en åpen
avdeling, med hovedvekt på frigang og er
plassert utenfor murene ved Bergen fengsel.
Det er for tiden plass til 32 innsatte i
avdelingen.

INFORMASJON
OM DE ÅPNE
AVDELINGENE

Avdelingen driver med en del aktiviteter og
ønsker at alle innsatte deltar. Det kan velges
mellom jogging, sykling, svømming, gymsal,
trimrom etc..
For de som har permisjonstid, er det også
mulig å drive egentrening i nærområdet rundt
avdelingen. I tillegg til dette har vi aktiviteter
som : kino, teater, bowling, fisketurer,
konserter etc.

Søknad
Søknadsskjema finnes på Internett og
på Kriminalomsorgens Intranett

Det er tillatt med 2 besøk i uken for dem med
permisjonstid, 3 besøk for dem uten. Besøket
kan vare i opp til 3 timer. Dette bestilles i
vakten av den innsatte selv.

Søknad om overføring behandles der
du soner. Deretter vil Bergen fengsel
vurdere din søknad. Venter du på
soningsplass henvender du deg til
nærmeste domskontor

Avdeling D er delt opp i 4
hus med plass til 8
innsatte i hvert. Her er
det eget kjøkken. Der
innsatte kan lage egen
mat i tillegg til maten
som blir servert fra
kjøkkenet. Det er 2
bad/dusj og toalett i
hvert hus.

A V D E L I N G E R
M E D
M U L I G H E T E R
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Avdelig D gir deg muligheter til:
skole og arbeid, utvidet bevegelsesfrihet
gode fritids / aktivitetsordninger
nær kontakt / samarbeid med de ansatte

www.bergenfengsel.no

OSTERØYAVDELINGEN
Målsetting
Sone i et aktivt miljø.
Øke evnen/muligheten til å klare et liv uten rus
og kriminalitet etter soning.
Mulighet til å skaffe seg en utdannelse.
Få et mer positivt syn på livet og samfunnet.
Programmer
Ny Start og Mitt valg
Skoleavdelingen
Grunnkurs mekaniske fag,
grunnkurs hotell og næringsmiddel fag,
videregående kurs allmenne fag,
grunnskoleundervisning og datakurs.
Sysselsetting
Gårdsarbeid – Vedlikeholdsarbeid – Skole.
Samtlige er i arbeid eller skolesituasjon, og
man legger vekt på reelle arbeidsoppgaver.
Arbeidssituasjonen og skole, tilpasses den
enkeltes nivå så langt dette er mulig.
Introduksjonstid
Alle får en introduksjonstid på 14 dager, man
skal bli kjent med rutinene og forholdene i
avdelingen. Det gies normalt ingen utreiser i
denne tiden.
Kontaktbetjentordning
Kontaktbetjentordningen har som overordnet
mål å være et hjelpemiddel for den innsatte
med tanke på muligheter for tilpasning i
samfunnet. Alle
innsatte får sin
personlige
kontaktbetjent, som
sammen med den
innsatte utarbeider en
framtidsplan.

Besøksordningen
Besøkstiden er vanligvis lørdag og søndag samt
de fleste ekstraordinære helgedager
kl. 09.20 – 16.20
Frigang og utreiser
Frigang bygger på faste avtaler med skole,
arbeid og organisasjoner utenfor anstalten.
Innsatte går videre til avdeling D for å benytte
seg av frigang til arbeid eller skole.
Tilrettelegging for frigang gjøres fra Ulvsnesøy.
Kvinner innvilges frigang fra Ulvsnesøy.
Boformen
De innsatte bor i egne boliger med 4–6
beboere. De har egne rom med nøkkel og deler
stue, kjøkken og bad. Å ta del i fellesskapet på
boligen er viktig og en del av
straffegjennomføringen.
Møtevirksomhet
Informasjon formidles igjennom
møtevirksomhet og kontaktbetjenten. Møtene
er bl.a. : Allmøte, tillitsmannsmøte,
fritidsutvalgsmøte og vurderingssamtaler. I
vurderingssamtalene gjennomgås
fremtidsplanen til den innsatte, sammen med
kontaktbetjent, førstebetjent og inspektør.
Tillitsmannordning
Hvert hus velger sin egen tillitsmann, som
deltar på tillitsmannsmøte med ledelsen på
avdelingen ca. 1 gang i mnd. Blant de
tillitsvalgte blir det også valgt en
hovedtillitsmann som tar opp aktuelle saker
med ledelsen ved behov.
Samarbeidspartnere
Disse har besøksdager på avdelingen : AETAT,
AFO, KALFARHUSET OG FRIOMSORGEN.

Fritid
Ulvsnesøy har et bredt fritidstilbud med
hovedvekt på natur, dyr og friluftsaktiviteter/
turer. Fritid har også en nettverksbyggende
funksjon med kontakter til diverse foreninger, lag
og organisasjoner på utsiden. Det er muligheter
for frigang til dette. Vi har et nært samarbeid
med Røde kors v/ Aktiv fritid
Telefon
Det er ikke tillatt å ha egen mobiltelefon. Innsatte
kan benytte to telefonkiosker.
Telefon: 56 39 05 77 (telekort)
Telefon: 56 39 05 78 (telekort)
Data
Privat PC kan
bare benyttes
etter søknad.
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