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Første barneansvarlige!
Den politiske behandlingen av ordningen med barneansvarlige i
kriminalomsorgens enheter er ikke avsluttet, men i Halden
fengsel er landets første barneansvarlig allerede etablert.
- Ordningen med barneansvarlig er en god idé og vi ser ingen
grunn til å vente med å etablere det, sier fengselsleder Are Høidal
i Halden fengsel.

Vigdis Bye er
nyutnevnt
barneansvarlig i
Halden fengsel.
- Jeg har et stort
hjerte for barna
og synes det er
viktig at de får et
talerør innad i
fengselet. Jeg
ønsker å være en
som hører og ser
barna, og at de
kan bruke meg
som en
ressursperson,
sier hun.

- Et godt forhold til barna er veldig viktig i tilbakeføringsarbeidet
vårt, sier Are Høidal. Han mener etableringen av barneansvarlig
er viktig for en helhetlig koordinering av satsingen mot barn som
har sin pappa i Halden fengsel. Fengselet har allerede satt i gang
flere tiltak i forhold til innsatte som har barn. - Vi har familieveiledningsgrupper, programmet Pappa i fengsel, og et fint
besøkshus som er svært populært å bruke. Vi har også etablert
en gruppe for innsatte fedre der papparollen diskuteres, og vi har
hatt arrangementer i kulturbygget for barna, forteller Are Høidal.
- En viktig oppgave for den barneansvarlige er å passe på at vi i
ledelsen ikke glemmer barnas interesser blant annet i
besøksavdelingen og i videreutviklingen av det faglige arbeidet i
Halden fengsel. Den barneansvarlige skal være barnas talsperson
internt og komme med ideer som kan gjøre besøket i fengselet til
en bedre opplevelse. Informasjon om fengselet blir en viktig del
av denne funksjonen. Halden fengsel skal være et "fyrtårn" i
kriminalomsorgen, også i forhold til barn som har sin pappa i
fengsel, avslutter fengselslederen.

Hjelp til å løse
konflikter
Som pårørende har du kanskje
uløste konflikter med den innsatte
eller tema du synes er vanskelig å
ta opp? Da kan kanskje
Konfliktrådet være en god hjelp.
Ofte mangler både tid og arenaer
til å ta opp vanskelige
problemstillinger i løpet av
soningen. Om den innsatte ikke
kan komme til møter utenfor
fengselet, kan Konfliktrådet
komme inn i fengselet. Møtene
tas utenom den ordinære
besøkstiden.
Konfliktrådet kan også bidra til å
tilrettelegge for møter for
eksempel på skolen, på
arbeidsplassen eller i nærmiljøet
hvis du har behov for gode
rammer, støtte og hjelp til å styre
møtet.
Ta en telefon eller send en e-post
til Konfliktrådet, de bidrar gjerne
til at det skal bli lettere å ta opp
de vanskelige tingene. Finn
telefonnummer til ditt konfliktråd
på www.konfliktraadet.no.

Seniorrådgiver i Konfliktrådet, Monika
Svendsen, i møte med daglig leder i
FFP, Hanne Hamsund. Svendsen
forteller om mulighetene pårørende
har til å benytte Konfliktrådets
tjenester.

Vellykket Hjerte for barna-aksjon
Også i år arrangerte FFP Hjerte for barna-aksjonen første uka i
juni. Aksjonen var et ledd i markeringen av European Prisoners’
Children’s Week i regi av Eurochips, et europeisk nettverk for
organisasjoner som arbeider for barn med foreldre i fengsel.
Uka ble markert i mange europeiske land. FFP oppfordret alle
fengslene i Norge til å steke vafler og gi barn på besøk litt ekstra
oppmerksomhet denne uka.
Flere fengsler har gitt oss tilbakemeldinger fra hyggelige
arrangementer. I Halden fengsel delte de ut poser med godteri og
hjerteballong til barn på besøk. På Ringerike ble det servert vafler
for hele seks besøkspuljer, og på Ila serverte de vafler og delte ut
is til barna. På Ullersmo markerte de uka ved å arrangere
fingermaling på veggen. De serverte også frukt, saft og vafler,
og de delte ut boken Henrik har en hemmelighet til barna.

Støtt underskriftskampanjen på
www.eurochips.org
På Eurochips’ hjemmeside er det
en underskriftskampanje til støtte
for barn av innsatte. Kampanjen
varer ut juni.

- Barna likte dette veldig godt, og de viste stor glede. Dagene var
koselige, og forskjellig fra alle andre dager her i besøksavdelingen
ved Ullersmo fengsel, rapporteres det fra gjennomføringen på
Ullersmo.
Tilbakemeldinger FFP har fått har også vært veldig positive.
Dette er noe både voksne og barn har satt stor pris på!

God sommer!
Vi i FFP ønsker medlemmer og
samarbeidspartnere en riktig god
sommer! Våre lokaler er stengt i
juli, men vi vil være tilbake
mandag 30. juli.
Fra 26. – 29. juni arrangerer FFP
også i år ferietur for pårørende til
Kragerø.
Neste nyhetsbrev med program
for høsten vil bli sendt ut i
august/september.

På Ullersmo trykket barn og foreldre hånd- og fotavtrykk på veggen. Dette
skulle symbolisere at de står sammen i en vanskelig situasjon. På Ila fengsel
ble det delt ut is og stekt vafler.
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