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FAMILIEDAGER I FENGSEL 
I løpet av sensommeren har flere fengsler invitert til fine 
arrangementer for innsatte og deres familier. 

Kroksrud fengsel arrangerte familiedag, der over 100 barn og 
voksne kom på besøk til sitt familiemedlem og koste seg med 
grilling og aktiviteter for barna. Familiedagen ble avsluttet med 
omvisning i fengselet, noe mange pårørende satte stor pris 
på. FFP deltok med stand og informasjonsmateriell, og hadde 
flere fine samtaler med både barn og voksne. Barneansvarlig 
June fortalte at mange innsatte hadde lagt ned mye innsats i 
forberedelsene til familiedagen. 

På Bastøy deltok ti barn og åtte voksne da det ble arrangert 
besøksdag for barn i fengselet. Barneansvarlige på Bastøy, 
Eliann og Henriette, fortalte at en slik dag er så viktig for barna, 
og at det var mange episoder i løpet av dagen som bekreftet 
akkurat det. De fortalte for eksempel at en gutt ble veldig glad 
for å se at pappa hadde så mange bilder av han på veggen. 

Barna lekte, spiste og koste seg med sine pappaer på Bastøy fengsel hele dagen

SAMTALER MED INNSATTE OM FAMILIE
FFP ble i september invitert til Ringerike fengsel for å ha 
individuelle samtaler med innsatte. I løpet av dagen snakket 
to av FFPs rådgivere med 13 innsatte, som i forkant hadde 
satt seg opp på liste for å møte oss. Vi hadde flere fine 
samtaler der innsatte stilte spørsmål, fortalte om utfordringer 
om blant annet det å være sønn, kjæreste eller pappa under 
soningstiden, og delte tanker og bekymringer om hvordan 
familien har det på utsiden. Vi fortalte om våre tilbud, og 
har i etterkant fått flere henvendelser fra pårørende som har 
fått informasjon om FFP fra den innsatte. FFP har i den siste 
tiden også deltatt på flere servicetorg og på motivasjonskurs 
for innsatte. Vi opplever at spørsmål som gjelder familie og 
barn betyr svært mye for mange innsatte.

NORDISK SAMARBEID FOR BARNAS BESTE! 
FFP er fylt med inspirasjon etter to dager med spennende 
innlegg og diskusjoner i nettverket 24 timer for barn av inn-
satte! I nettverket møtes representanter fra justis myndigheter, 
barneombud og en frivillig organisasjon fra Norge, Sverige, 
Danmark og Finland annethvert år. Vi diskuterer og deler 
erfaringer på tvers av land og etater, og setter fokus på 
arbeid som gjøres for barn med foreldre i fengsel.
 
I år møttes nettverket for sjette gang, denne gang i Stock-
holm. Temaet var barnekonvensjonen og Europarådets anbe-
falinger fra 2018, for ivaretakelse av barn som har foreldre i 
fengsel. Barn har grunnleggende rettigheter når det gjelder 
kontakt med sine foreldre. Det er viktig at Kriminalomsorgen 
legger til rette for at disse rettighetene innfris. Samtidig er det 
viktig at organisasjonene og barneombudene jobber for å 
påvirke, slik at barns beste alltid skal legges til grunn i saker 
som gjelder barna.

I 24 timer delte engasjerte deltakere fra Sverige, Danmark, Finland og Norge 
erfaringer fra arbeid for barn av innsatte. 



Tirsdag 10. september
Torsdag 19. september

   Tirsdag 24. september
Torsdag 10. oktober
Onsdag 23. oktober
Tirsdag 29. oktober

Tirsdag 10. desember
Torsdag 19. desember

Onsdag 21. august
Onsdag 11. september

   Torsdag 10. oktober
Tirsdag 26. november

November
Desember

På forespørsel

Tirsdag 17. september
Tirsdag 1. oktober

Torsdag 14. november
Torsdag 5. desember

Onsdag 20. november

Torsdag 21. november

Mandag 30. september

Kveldstreff for foreldre til innsatte kl. 17.00 – 19.00. Vi serverer ost og kjeks
Kveldstreff for unge voksne (18-30 år) kl. 17.00 – 19.00. Vi serverer pizza
Formiddagstreff for pårørende kl. 12.00 – 14.00. Vi serverer vafler
What is love? På Oslo Nye Centralteatret i Akersgata 38 kl. 18.30
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
Førjulslunsj for pårørende på Taverna’n restaurant kl. 12.00
Julekonsert med Oslo-filharmonien (for voksne) kl. 17.30

Høsttur med sanking av ville vekster på Lian kl. 17.00 – 19.00
Tur til Høyt og Lavt klatrepark på Rotvoll kl. 17.00 – 19.30
Malekurs på Liljas atelier kl. 11.00 – 14.00. Vi serverer pizza
Kreativt verksted i FFPs lokaler fra kl. 17.00 – 19.30. Vi serverer noe å spise
Teaterforestilling for voksne på Trøndelag teater. Ta kontakt for info
Fjøsnisseforestilling på Voll gård. Dato kommer senere 
Tilbud om individuell- eller gruppeyoga for både barn og voksne
Kurs for deg med minoritetsbakgrunn som har et familiemedlem i fengsel
Billetter til fotballkamp på Lerkendal

Toystory 4 på Saga kino kl. 17.30 
Moro på Eventyrfabrikken fra kl. 11.45 (høstferie i Oslo) 
Keramikkverksted på Glazed & Amused kl. 16.30. Vi serverer pizza
Snøfall på Oslo Nye Teater kl. 17.30

Wendy og Peter Pan på Den Nasjonale Scene. Oppmøte kl. 16.10. Etter forestillingen 
spiser vi på Peppes ved Ole Bulls plass. Det er også mulig å komme rett på Peppes 
kl. 18.45. Påmelding til post@ffp.no innen fredag 8.11. Begrenset antall billetter
Ønsker du en individuell samtale med rådgivere i FFP? Ta kontakt for å avtale tid på 
dagtid eller ettermiddag torsdag 21. november. Samtalene vil finne sted på First Hotel 
Bergen Marin. Påmelding til post@ffp.no innen 8.11.

FFP inviterer i samarbeid med Kirkens Bymisjon til pårørendetreff i Bodø fra kl. 17.00 til 
19.00 på Batteriet i Jordbruksveien 46

Vi har også planer om et treff i Tromsø senere i høst, mer info om dette kommer senere

TILBUD I BERGEN

TILBUD I BODØ OG TROMSØ

TILBUD I TRONDHEIM

FFP UNG

TILBUD TIL PÅRØRENDE HØSTEN 2019

 – tilbud i Oslo for barn og ungdom
Påmelding: post@ffp.noBarn under ti år må ha med seg en voksen til aktiviteten.

TILBUD I OSLO Påmelding: post@ffp.no

TREFF FOR FORELDRE TIL INNSATTE:  
Formiddag fra kl. 12.00 – 14.00: 28.8, 16.9, 17.10, 11.11 og 10.12 | Ettermiddag fra kl. 17.00-19.00: 30.9

LANDSDEKKENDE STØTTE OG RÅDGIVNING: FFP tilbyr informasjon, støtte og råd på telefon, epost og ved 
samtaler i våre lokaler. FFP har også chat og en lukket facebookgruppe for pårørende. Alle FFPs tilbud er gratis.

Påmelding: post@ffp.no

Påmelding: trondelag@ffp.no

Påmelding: trondelag@ffp.no


