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UNGE VOKSNE PÅRØRENDE
FFP i Oslo har de siste årene hatt egne treff for unge voksne 
i alderen 18-30 år. Dette er en gruppe pårørende som gjerne 
har litt andre problemstillinger enn barn og eldre voksne. Det 
kan være krevende å ha en forelder i fengsel som trenger 
støtte, og å være den nærmeste til å følge opp. Mange setter 
pris på å møte andre unge voksne for å dele erfaringer og 
gi hverandre støtte. Treffene fortsetter i høst, og nye unge 
voksne er hjertelig velkomne!

WORKSHOP OM BARNS RETTIGHETER 
Europarådet lanserte i april nye retningslinjer for å sikre 
barns rettigheter og deres behov når foreldre er fengslet.

I regi av nettverket COPE – Children of Prisoners Europe, 
skal de 56 retningslinjene gjøres mer tilgjengelige for barn 
ved at de oversettes til et mer barnevennlig språk. FFP invi-
terte derfor i sommer en gruppe ungdommer til en workshop. 
Retningslinjene COPE ba FFP om å bearbeide tar for seg 
situasjonen for barn ved arrestasjon, samt barns rettigheter 
under varetekt og soning av dom. Etter ungdommenes be -
arbeiding lyder en av retningslinjene nå slik:

«Når politiet skal arrestere en forelder, må de være veldig 
opptatt av hvordan det kan gå utover barnet. Det skal aller 
helst skje uten at barnet er tilstede. Men hvis barnet er der 
likevel, må politiet være ekstra forsiktig og gjøre det på en 
måte som er mest mulig trygg for barnet».

Engasjerte ungdommer med gode innspill for å gjøre retningslinjene mer 
forståelige for barn og unge.

På sommerens siste treff for unge voksne dro vi til Hovedøya i Oslofjorden, 
og hadde en fi n dag med gode samtaler og avslapping i sola..

Chat – et nytt tilbud i FFP 

Vi ønsker at det skal være lett for pårørende å kontakte FFP, 
og vi har derfor åpnet chat for barn, ungdom og voksne. 
På chatten kan pårørende stille spørsmål eller ta opp problem-
stillinger med en rådgiver i FFP. Pårørende kan selvfølgelig også 
ringe eller sende epost som før, men noen vil kanskje oppleve at 
terskelen for å ta kontakt er enda lavere via chat. Ikke minst for
barn og unge tror vi dette kan gjøre det lettere å kontakte oss.

FFPs chat er åpen tirsdager 12.00 - 16.00 og torsdager 12.00 - 20.00. 

NY AVDELINGSLEDER I 

Etter mange år som rådgiver i FFP 
i Oslo, overtar Kjersti Holden som 
avdelings leder i FFP Trøndelag etter at 
Anne Kjersti Bakstad sluttet i sommer. 
Kjersti ser frem til fortsatt godt sam-
arbeid med kriminalomsorgen i region 
nord, og gleder seg til å bli kjent med 
nye pårørende i regionen. 

Kjersti Holden er ny avdelings-
leder i FFP Trøndelag.

FFP TRØNDELAG 



Torsdag 23. august
Mandag 10. september

    Torsdag 20. september
Tirsdag 9. oktober 

Torsdag 11. oktober
Tirsdag 23. oktober

Torsdag 15. november
Torsdag 22. november

Tirsdag 4. desember
Tirsdag 18. desember

Mandag 3. september 
Tirsdag 2. oktober 

Torsdag 8. november
Tirsdag 4. desember 

Torsdag 23.august
Onsdag 5.september

Torsdag 13.september
Mandag 1.oktober
Tirsdag 9.oktober

Torsdag 11.oktober
Oktober, uke 41–42

Mandag 5.november
Onsdag 14.november

Desember
Onsdag 5.desember
Mandag 3.desember

Formiddagstreff for pårørende kl. 12.00–14.00. Vi serverer vafler
Kveldstreff for unge voksne (18–30 år) kl. 17.00–19.00. Vi serverer pizza
Kveldstreff for foreldre til innsatte kl. 17.00–19.00. Vi serverer ost og kjeks
Formiddagstreff for pårørende kl. 12.00–14.00. Vi serverer vafler
Kveldstreff for unge voksne (18–30 år) kl. 17.00–19.00. Vi serverer pizza 
Åpen kveld for voksne pårørende – still spørsmål om ting du lurer på 
kl. 17.00–19.00. Vi serverer sushi
Kveldstreff for foreldre til innsatte kl. 17.00–19.00. Vi serverer ost og kjeks 
Formiddagstreff for pårørende med minoritetsbakgrunn kl. 12.00–14.00 
Juleverksted sammen med FFP Ung kl. 16.30–19.00
Julekonsert med Oslo–filharmonien på Oslo konserthus kl. 20.00

Pizza og action på Rush trampolinepark kl. 16.30–18.30
Kino og pizza i høstferien (dagtid)  
Snøfall på Oslo Nye Teater kl. 18.00
Juleverksted kl. 16.30–19.00

Formiddagstreff for voksne pårørende kl. 12.00–14.00 
Kajakktur langs Nidelven kl. 16.30–20.00. Vi serverer vietnamesisk mat
Foreldretreff kl.12.00–14.00. Vi serverer frukt og kjeks
Medmenneske av Olav Duun på Trøndelag teater kl. 19.30. For voksne 
Høstferieaktivitet på Vitensenteret kl. 11.00–14.00. Vi spiser lunsj på Egon
Foreldretreff kl. 12.00–14.00. Vi går langs Ladestien til Sponhuset hvor vi spiser
Fotoutstilling: Utenfor muren–sett med barn av innsattes øyne, Saupstad bibliotek
Åpen temakveld om pårørendes situasjon ved pågripelse og fengsling kl. 17.30–20.00
Kreativt verksted og pizza kl. 16.30–19.00
Fjøsnisseforestilling på Voll gård (dato kommer)
Foreldretreff kl.12.00–14.00. Vi serverer frukt og kjeks
Malekurs for voksne i regi av kunstner Lilja Kristjánsdóttir kl.18.00–21.00

FFP TRØNDELAG

FFP UNG

TILBUD TIL PÅRØRENDE HØSTEN 2018

 – tilbud i Oslo for barn og ungdom Påmelding: post@ffp.no

Påmelding: trondelag@ffp.no

STØTTE OG RÅDGIVNING
FFP tilbyr informasjon, støtte og råd på telefon, epost og ved samtaler i våre lokaler. 

FFP har også ulike aktiviteter og møter, samt chat og en lukket facebookgruppe for pårørende. 
Alle FFPs tilbud er gratis.

Barn under ti år må ha med seg en voksen til aktiviteten.

FFP I OSLO Påmelding: post@ffp.no

Helgetur 14.–16. september
Tur til Langedrag Naturpark

Yoga for voksne  
Følgende onsdager: 29.8, 26.9, 31.10, 28.11 

kl. 18.00–19.00. Te og samtale etterpå

Yoga for barn + treff for voksne følgepersoner
Følgende onsdager: 19.9 og 21.11 kl 17.30–19.00. 

Vi serverer frukt 


