Nyhetsbrev høsten 2014
Flotte uteområder for besøkende
I juni var det høytidelig åpning av et flott uteområde tilknyttet
besøksleiligheten ved Bredtveit fengsel. I august ble et tilsvarende uteområde
åpnet på Ullersmo fengsel, avdeling Kroksrud. Innsatte har deltatt i både
planlegging og den praktiske gjennomføringen av prosjektet, som har vært et
samarbeid mellom fengselet og NAV. Å kunne gjennomføre besøk utendørs i
hyggelige omgivelser gir større muligheter for lek, aktivtiteter og hyggelig
samvær enn det som er mulig i et lite besøksrom.

Ass. fengselsleder Nils Finstad (øverst til høyre) klipper snoren og åpner dermed det
nyetablerte uteområdet i Bredtveit fengsel (til venstre). Også på Ullersmo fengsel,
Kroksrud avdeling, er det laget et hyggelig og barnevennlig uteområde for besøkende
(nederst til høyre).

Lager bok med pappa
I forbindelse med etablering av barneansvarlige i Danmark er det utviklet flere
enkle og spennende virkemidler som skal bidra til å bedre kontakten mellom
den innsatte forelderen og barna. Blant annet kan barna og forelderen lage en
fotobok der de kan lime inn bilder fra den innsattes hverdag i fengselet og
skrive tekster sammen. Det er også utviklet et spill kalt «Samspil", som består
av tolv klosser med bilder på. Bildene kan fungere som utgangspunkt for
samtaler og historier,
og kan hjelpe barna å
sette ord på ting de
gjerne vil snakke med
forelderen om.
I 2013 ble det innført
barneansvarlige i alle
fengslene i Danmark.
Ordningen er finansiert
med øremerkede
midler. Den danske
modellen kan være en
viktig inspirasjon i
etableringen av
barneansvarlige i Norge,
som også er kommet
godt i gang.

Pårørende med utenlandsk opprinnelse
Det er en økning av
utenlandske innsatte i
norske fengsler.
Pårørende til denne
gruppen kan ha en særlig
vanskelig situasjon, ofte
med språkproblemer, lite
kjennskap til norsk
kriminalomsorg og med
fare for utvisning av den
innsatte etter soning. FFP
ønsker å nå pårørende
med utenlandsk
opprinnelse i større grad
enn vi gjør i dag. I tillegg
til å nå bedre ut med
informasjon, vil vi også
innhente mer kunnskap
om situasjonen til
pårørende med
utenlandsk opprinnelse,
samt påvirke
kriminalomsorgen til å
tilrettelegge bedre for å
møte deres behov.
Nye ansatte i FFP
FFP har fra høsten 2014
opprettet en ny stilling
som minoritetsrådgiver.
Minoritetsrådgiveren skal
ha et særlig fokus på
arbeidet for pårørende
med utenlandsk
opprinnelse. Vi har også
ansatt en ny rådgiver i
FFP Ung. Vi ønsker Kitty
og Emem velkommen til
viktig arbeid for
pårørende til innsatte!

Nyansatte: Kitty Elisabeth Byng
er ansatt som rådgiver, og
Emem Israel Daniel som
minoritetsrådgiver i FFP.

FFPs tilbud til pårørende høsten 2014
Tilbud i Oslo
FFP tilbyr individuelle samtaler og familiesamtaler hos FFPs rådgivere. Vi gir
informasjon, støtte og råd, og tilbyr ulike aktiviteter og møter for pårørende.
Vi har også tilbud om gratis individuell terapi hos en gestaltterapeut.
Tirsdag 9. september
Tirsdag 16. september
Onsdag 8. oktober
Onsdag 29. oktober
Torsdag 13. november
Tirsdag 25. november
Torsdag 4. desember

Formiddagstreff for pårørende kl. 12-14
Mot i brøsta på Edderkoppen teater kl. 18.30
Formiddagstreff for pårørende kl. 12-14
Temakveld: Den vanskelige varetektstiden
Formiddagstreff for pårørende kl. 12-14
Kveldstreff for pårørende kl. 18-20
Juleavslutning

FFP i Oslo:
Høstferietur for
ungdom til Heia Eidene!
Også i år inviterer FFP
Ung ungdom over 12 år
til å bli med på tur til
Eidene på Tjøme i
høstferien. Turen er fra
onsdag 1. til fredag 3.
oktober.
På Eidene blir det hyggelig
samvær og aktiviteter
som fjellklatring,
rappelering, linevandring
og taubane.

FFP Ung

- tilbud for barn og ungdom
Barn under ti år må ha med seg en voksen til aktiviteten.
Torsdag 11. september
Tirsdag 30. september
Tirsdag 21. oktober
Torsdag 4. desember

Hopp i havet, opplevelse- og lekeland
Brødrene Løvehjerte på Det Norske Teatret
Padde og pizza. Vi besøker Oslo reptilpark og
lager pizza hos FFP
Juleavslutning

For ungdom mellom 12 - 23 år:
1.- 3. oktober
13. november

Høstferietur for ungdom til Tjøme
Burger og kino
Fotoverksted: Foto og fengsel. FFP vil i løpet
av høsten arrangere fotoverksted for ungdom
der vi sammen med en fotograf tar bilder i et
fengsel.

Tilbud i Trondheim

FFP Trøndelag tilbyr pårørende samtaler med rådgiver eller familieterapeut,
samt familiesamtaler i fengselet sammen med den innsatte. En gang i
måneden arrangeres formiddagstreff for pårørende i FFP Trøndelags lokaler i
Fjordgata og det arrangeres også en turgruppe. FFP Trøndelag tilbyr også
ulike gratisbilletter til svømmehall, kino med mer. Ta kontakt for mer
informasjon eller se www.ffp.no.
Fredag 19.- 21. september
Torsdag 16. oktober
Dato uavklart
November, dato uavklart
Tirsdag 9. desember

Padling i nydelige
omgivelser, fra fjorårets
tur til Heia Eidene.

Helgetur til Oppdal
Vi drar på kino!
«Puppan te pappa». Familieforestilling
Sykehusrevyen 2014
Juleverksted i FFP Trøndelags lokaler

FFP Trøndelag:
Helgetur til Oppdal
FFP Trøndelag inviterer
pårørende på hyggelig
helgetur til Oppdal fredag
19. - 21. september.
Bli med på fellesaktiviteter,
kos deg i svømmehallen
eller gå en tur i fjellet!
Se mer informasjon på
www.ffp.no

Vekve hyttetun ligger
sentralt til i Oppdal sentrum.

Landsdekkende støtte og rådgivning: 22 11 41 30, www.ffp.no
FFP Oslo
22 11 41 30
post@ffp.no

FFP Trøndelag
73 51 19 29
trondelag@ffp.no

FFP Ung
97 96 61 99
ung@ffp.no

