
FRA INNGANGSSAMTALE TIL 

PRAKSISATTEST OG FAGBREV

ved Åna Fengsel

Konferanse om aktivitetstilbud til

innsatte 26 – 27 april
02.05.2017



Verdien av en verksbetjent –
i et tverrfaglig perspektiv.

• Og hvordan kan arbeidsdriften sammen med andre 
være med på å gi den innsatte en soning som 

forebygger kriminalitet.

02.05.2017



Hva skal vi snakke om ?

• Avklare innsatte
Inngangssamtaler, kartlegging og arbeidsevnevurdering

• Kvalifisere innsatte
Praksisattest, lærlingkontrakt - skole

• Løslate innsatte til rett tiltak
Hva er den innsatte klar for ?
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Avklare innsatte
- inngangssamtaler

• Struktur

• Fast møtetid

• Faste personer 

• Fast innhold

• Effektivt!
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STRUKTUR FOR SAMARBEID I  ÅNA FENGSEL 
 

 

INNGANGSSAMTALE 
 

Foretas av servicetorget og skole sammen med innsatte 

Målgruppe : Alle norsk- og engelskspråklige 
Målsetning: Kartlegging av aktuelle fakta. Gi innsatte relevant informasjon. 

Utforming: Inngangssamtalene gjennomføres hver uke på fredag formiddag. 

 

Behov for BRIK kartlegging vurderes. 

 

Behov for oppfølgingssamtale vurderes. Dersom dette er hensiktsmessig og innsatte ønsker, 

fastsettes uke for samtale. Helse og evt. arbeidsleder kontaktes av servicetorget, som foretar 

endelig innkalling. 

 

 

 

OPPFØLGINGSSAMTALE (R) 
 

Kontaktbetjent, servicetorg, skole/ arbeidsdrift og helseavdeling møtes i møterom B1  

sammen med den innsatte. 

Målsetning: Framtidsplan. Innsattes egne ønsker og en hensiktsmessig plan for å  

motvirke ny kriminalitet skal vektlegges.  

Koordinering av eventuelle tiltak. Hensiktsmessig skole- eller arbeidsplassering.  

Repetisjon av informasjon om straff utenfor fengsel.  

Utforming: Felles framtidsplan. Kopieres og utleveres etter møtet etter samtykke. 

Journalføring i Kompis. 

 

Behov for ny oppfølgingssamtale eller etablering av ansvarsgruppemøte vurderes. Dersom 

dette er hensiktsmessig og innsatte ønsker, fastsettes uke for møtet. Eksterne 

samarbeidspartnere kontaktes av servicetorget,  

som foretar endelig innkalling. 

Friomsorgen vurderes innkalt til møtet. 

 

 

 

 
ANSVARSGRUPPEMØTE 

            

Kontaktbetjent, servicetorg, skole/ arbeidsdrift og helseavdeling møter ut fra behov angitt i 

påbegynt framtidsplan. I tillegg inkluderes andre aktuelle samarbeidspartnere som etter 

kartlegging har en rolle i innsattes framtidsplan. Det må tilstrebes en plan som både 

omhandler tiden under og etter straffegjennomføring. IP plan skal vurderes benyttet.  

 

Målsetning: En helhetlig og koordinert plan for innsatte 

Utforming: Plan omfatter tiltak både før og etter løslatelse. Referat utarbeides. 

                               



Kartlegging

• Her og nå – kartlegging

• Vurdering om BRIK-kartlegging er aktuelt

• Tidligere skolegang/arbeidserfaring

• Arbeidsevnevurdering
• det kartlegges arbeidserfaring, kompetanse, sosiale 
forhold, helsemessige forhold, personlige muligheter 
og utfordringer.
• arbeidsdriften bidrar med informasjon gjeldende 
hvordan den innsatte løser sine oppgaver, hvilken type 
arbeid han evner å gjøre, hvordan han samarbeider med 
andre. 
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Vurdering av behov for 
umiddelbare tiltak

• Korte dommer

• Kort gjenstående soningstid etter brudd

• Bolig – husleie

• Livsopphold/Ytelser

• Eksamen - skole

• Kontakt med eksterne samarbeidspartnere/arbeidsgivere
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Kvalifisere innsatte

• Praksisattest – hva er det egentlig ?

• Hvilke praksiser har vi på Åna ?

• Muligheter

• Geografisk beliggenhet

02.05.2017



02.05.2017



02.05.2017

SKOGFAGET
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SKOGFAGET
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02.05.2017 HJULUTRUSTNINGSFAGET
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02.05.2017 SVEISEFAGET



Kvalifisere innsatte

• Endring i kriminalomsorg 2016

• En dokumentasjon på utført praksis!
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Praksisattest – naturbruk 
 Felles programfag VG3. Landbruk og husdyrhold 

 

  

Nordmann Ola 
Fødselsdato – 13.13.43  

Antall dager: 50 • Fra: 14.11.2016 • Til: 24.01.2017 
 
 

Kompetansemål   Innhold        

Planteproduksjon - 5 dager Stell av jord og planter, dette til riktig tid for optimal kvalitet og 

utbytte.Vår-arbeid, steinhenting, luking, 

gras (silo/høy), poteter (opptak/skille)    

Bruke traktor, maskiner, utstyr, letter feilsøking og reprasjoner– 5 dager              

Reparering/modifisering av utstyr og redskaper til bruk i gårdsbruket 

 

 Drift og skjøtsel av skog – 30 dager 
 

Praktisk opplæring i bruk og vedlikehold av motorsag – 2 dager 
 

Drift og skjøtsel av utmark og kulturlandskap. – 8 dager 
Ugrasbekjempelse (tistel, kratt etc), gjødsling, samt rensking av kanaler, grøfter og steingarder og gjerding 

 

 

 

 

 

 

Bryne Videregåande skule 
25.01.2017 

 Per Olav Haarr Andreas Bjorland 
 Koordinator  Verksmester 



Kvalifisere innsatte

• Hvordan har vi kommet frem til denne praksisattesten ?

• udir.no

• velg ”Finn læreplan”

• søk på emne f.eks ”skog”
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Praksisattest – naturbruk 
 Felles programfag VG3. Landbruk og husdyrhold 

 

  

Nordmann Ola 
Fødselsdato – 13.13.43  

Antall dager: 50 • Fra: 14.11.2016 • Til: 24.01.2017 
 
 

Kompetansemål   Innhold        

Planteproduksjon - 5 dager Stell av jord og planter, dette til riktig tid for optimal kvalitet og 

utbytte.Vår-arbeid, steinhenting, luking, 

gras (silo/høy), poteter (opptak/skille)    

Bruke traktor, maskiner, utstyr, letter feilsøking og reprasjoner– 5 dager              

Reparering/modifisering av utstyr og redskaper til bruk i gårdsbruket 

 

 Drift og skjøtsel av skog – 30 dager 
 

Praktisk opplæring i bruk og vedlikehold av motorsag – 2 dager 
 

Drift og skjøtsel av utmark og kulturlandskap. – 8 dager 
Ugrasbekjempelse (tistel, kratt etc), gjødsling, samt rensking av kanaler, grøfter og steingarder og gjerding 

 

 

 

 

 

 

Bryne Videregåande skule 
25.01.2017 

 Per Olav Haarr Andreas Bjorland 
 Koordinator  Verksmester 



Lærekontrakt

• For elever som ønsker lærekontrakt, og som har et 
fornuftig grunnlag og sjanse til å gjennomføre 
kontrakten.

• Samkjøre framtidsplan /oppfølgingssamtaler

Målsetning: Framtidsplan. Innsattes egne ønsker og en hensiktsmessig plan for å motvirke ny 

kriminalitet skal vektlegges.Koordinering av eventuelle tiltak. Hensiktsmessig 

skole- eller arbeidsplassering. Repetisjon av informasjon om straff utenfor fengsel.
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Lærekontrakt

• Samarbeid med opplæringskontoret i deres fylke

• Byggopp kommer ut til Åna og skriver lærekontrakt

• 3 ulike veier til fagbrev
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Lærekontrakt

• Tre veier til fagbrev: 

• VG1 + VG2 + VG3 (2 år lærling i bedrift)

• Lærling i 4 år + teori (fellesfag) i skole

• 5 år arbeidserfaring + bestått tverrfaglig 
eksamen VG3
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Lærekontrakt

• FAGPRØVE -

FAGBREV
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Oppsummering 

• Jobben som en verksbetjent gjør må sees i en sammenheng 
med andre tiltak.

• Soningstiden brukes til å kvalifisere og synliggjøre 
kompetansen til den innsatte.

• Det tverrfaglige samarbeidet må forankres i en struktur og en 
fremtidsplan for en best mulig løslatelse.
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