
Skole og arbeidsdrift hånd i 
hånd?
Hvor langt er vi kommet? Hvor langt kan vi gå?

Hva ønsker vi av samarbeid? Må eller skal vi samarbeide?



Fra skoleperspektivet

o Våre betraktninger

o Våre opplevelser

o Våre meninger

o Våre forslag



Skole versus arbeid? Hva styrer oss?

o Inntjeningskrav

o Aktivisering

o Utdannelse

o Samfunnets kompetansekrav

o Tilbud og etterspørsel

o Gamle tradisjoner



Dokumentasjon på vei til arbeidslivet
«Kompetanse-Kompetanse-Kompetanse»

o Kompetansebevis VG1, VG2,VG3

o Vitnemål Studiespesialisering

o Fag og svennebrev 2+2 modellen

o Kompetansebevis Lærekandidat

o Praksisbrev Praksisbrev kandidat

o Kompetansegivende kurs Truckfører-sveisekurs

o Praksisattester * Beskrivende 
kompetanse



Hvilke rammefaktorer styrer oss i 
fengselssystemet i dag? 
FAKTORER SOM STYRER:

 Fengslenes størrelse

 Ressurser

 Bygningsmessige forhold

 Kort soningstid

 Lang soningstid

 Høyt sikkerhetsnivå

 Lavere sikkerhetsnivå 

 Overgangsboliger



Utnytter vi det potensiale som finnes i 
norske fengsler?

Hva er grunnen til at det ikke blir utnyttet?

o Dårlig ledelse?

o Gamle tradisjoner?

o Holdninger?

o Rammefaktorer?

o Kompetanse (eks Åna)



Den største hindringen for å sikre en 
god rehabilitering….

PÅSTAND

«Den største hindringen for å få til en god 
rehabilitering for de innsatte er mangelen på et felles 
datasystem innenfor murene».

- Hva  må til for å løse dette?

- Lovverk, økonomi, vilje?



Hvem samarbeider i «løslatelseshjulet»?

o NAV

o Arbeidsdrift

o Skole – lærer- rådgiver 

o Helse

o Løslatelseskoordinator - teamleder

o Kontaktbetjent

o Bedrifter

o Frivillige organisasjoner



Digitaliseringsprosjektet?

o Agder fengslene pilot

o Politisk målsetting

o Holdningsendring?

o Kulturkræsj?

o Klientens beste

o Styrke innsattes valg

o Felles digitalisert aktivitetskalender

o Signeringsløsninger 

o E-post løsninger



Facebookgruppen Yrkesfagene i 
norske fengsler

o Medlemmene er fra kriminalomsorgen, skole og 
andre etater.

o Fokus er på opplæring, nytt fra departement, 
direktorater, «gladhistorier», nytt fra 
fengselsverden for å nevne noe..

o 270 medlemmer fra hele landet og Danmark….. 



Skal fengslene spesialisere seg i større 
grad?

o Finnes det fora for diskusjon om dette?

o Er det mulig å forplikte seg til et samarbeid?

o Hva vil fengslene fremstå som?

o Prosjekter som dør - prosjekter som lever?



Lærlinger og lærekandidater

o Har fengslene noen «normtall» de ønsker å ha på 
antall lærlinger/lærekandidater?

o Erfaringer?

o Hva skal til for å gå i gang?

o Støtteordninger

o Opplæringskontor



Hovedmål i strategi for arbeidsdriften: 
- Aktivisering og kvalifisering -

Delmål:

1 Øke andelen av innsatte i aktivisering

2 Økt samordning og ressursutnyttelse av de ulike etatenes samlede innsats

3 Utvide samarbeidet med Nav om arbeidsrettet opplæring

4 Videreutvikle og styrke samarbeidet med skolen og Vox

5 Samorganisering av arbeidstilbud for innsatte og domfelte i friomsorgen

6 En tydeligere markedsorientering av arbeidsdriften

7 Arbeidsdriften skal tilbys kompetanseutvikling



Tiltakene i strategien….utdrag og mål
o Kvalifisering for ordinært arbeidsliv, tettere samarbeid med næringsliv, kunnskap 

om markedet, Vox, salg og markedsføring, inovasjon,rekruttering, 
kompetanseutvikling,tidsriktig kompetanse,samarbeid, nødvendig 
kunnskap,grunnleggende metodikk, nasjonal oversikt over produserte varer og 
tjenester,nasjonal nettbutikk, produktutvikling i arbeidsdriften, nasjonalt 
markedsføringsapparat, full utnyttelse og utvikle nye 
aktivitetstilbud,arbeidstrening, kvalifikasjoner,statsbyggoppdrag, samordning av 
arbeidstilbud, tydelig orientering mot det ordinære arbeidsliv,formell 
kompetanse, praksisnær opplæring,grunnleggende ferdigheter, yrkesfaglig 
opplæring,kompetansebygging, videreutvikle og styrke samarbeid, 
samlokalisering skol, arbeidsdrift og NAV,arbeidsutprøving, samordne de ulike 
etaters innsats, forpliktende samarbeid med andre samfunnsaktører, 
møtearenaer, kompetansebevis,samarbeid skole og arbeidsdrift, lærebedrift, 
rettigheter, realkompetansevurdering



Potensiale innenfor murene?

o Kokk institusjon

o Butikkfag

o Salg og service- entreprenørskap

o Naturbruk

o Renholdoperatør

o Flere?



Fremtiden – «se inn i krystallkulen»

o Satse på yrkesfagene i fengslene

o Etablere flere lærlingeplasser i fengslene

o Etablere flere lærekandidatplasser

o Etablere rom for å drive med entreprenørskap

o Etablere et samarbeidsfora nasjonalt med tanke på 
innholdet i opplæringen av innsatte – skole og 
arbeidsdrift



Det verste vi kan gjøre er 
å ikke gjøre noe!



Mummihuset i Skien fengsel

o Et ordinært byggeoppdrag fra privat kunde

o Et oppdrag som ble en modell for godt samarbeid 
mellom NAV, RME, arbeidsdrift og skole

o Resultatet av byggeoppdraget ble et tettere 
samarbeid mellom etatene

o Har dannet et godt grunnlag for samarbeid og ført 
oss tettere sammen i fengselet.



Restauranthuset Ærlig mat 
i Halden fengsel «Fra idé til virkelighet»

o Et prosjekt som ikke er et prosjekt!

o Et samarbeidsprosjekt mellom skole og arbeidsdrift i 
oppstartsfasen

o En arbeidsform på Restaurant og matfag

o Opplæring av VG1, VG2 og VG3 elever med 
utgangspunkt i restaurantdrift

o Målet er å ha 2 lærlinger til enhver tid

o Vi har 2 stk. pr. dato



Halden fengsel lærlinger pr. i dag:

o Media og kommunikasjon 2 Arbeidsdrift

o Kokk, restaurant 2  Skole

o TIP 2  Skole

o Bygg og anleggsteknikk 2  Skole

o Institusjonskjøkken 0 Arbeidsdrift 

o Bilfag 0 Arbeidsdrift/skole 



Skien fengsel satser på 
praksiskandidater etter behov

o Institusjonskokk

o TIP

o Bygg og anleggsteknikk



Lærlingtilskudd

o Ungdomsrett: 

Tilskudd over 2 år 148030,-

o Over 21 år med og uten rett: 

Tilskudd over 2 år 114480,-

Samme satser gjelder for lærekandidater



Veien til fagbrev

o 2+2 modellen:Vg1, Vg2, 2 år i bedrift, fagprøve

o Vg1, Vg2, Vg3 i skole, fagprøve

o 4 år i bedrift med samme krav til fellesfag som 2 +2 
modellen, fagprøve 

o Praksiskandidater: 5 års praksis, tverrfaglig prøve, fagprøve

o Lærekandidater, kompetanseprøve.. på veien mot fagbrev

o Praksisbrevkandidater, kompetanseprøve, praksisbrev..på 
veien mot fagbrev



Tildelingsbrev 
Kriminalomsorgsdirektoratet 2017

o Side 18  3.8.2 Krav til lærlinger i statlige 
virksomheter



Årlige fagsamlinger for fengslene

o FOKO – Forum for opplæring innenfor 
kriminalomsorgen. Organisasjonen har som 
hovedformål å fremme alt arbeid som gjøres innenfor 
opplæring for de som soner en straff i Norge. I 
medlemsmassen finner vi ansatte i 
fengselsundervisning, arbeidsdriften ved 
fengslene, fengselsledelse, NAV- konsulenter i fengsel, 
bibliotekarer, fengselsbetjenter, osv.

o Inspirasjon og deling -En fagsamling for 
undervisningspersonell i fengslene, hvor majoriteten er 
lærere, rådgivere, skoleledere



Strategi for arbeidsdriften
Hovedmål:

o Aktivisering og kvalifisering er hovedmålene for strategien

o 7 delmål:

o Øke andelen av innsatte i aktivisering. Andelen innsatte i aktivisering var 78 prosent i 2014, den skal økes til 90 prosent innen 2018

o Økt samordning og ressursutnyttelse av de ulike etatenes samlede innsats. Kriminalomsorgen skal gi innsatte økt aktivitetsmulighet ved å 
tilrettelegge for og øke samordningen av de ulike etatenes innsats i fengslene

o Utvide samarbeidet med Nav om arbeidsrettet opplæring. Nav kan gi informasjon om arbeidsmarkedet, bidra med arbeidsevnevurderinger og 
starte arbeidsavklaring. Kriminalomsorgen skal blant annet til rette for at Nav kan benytte arbeidsdriften til arbeidsutprøving og 
arbeidsavklaring

o Videreutvikle og styrke samarbeidet med skolen og Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk). Blant tiltakene her er blant annet at 
arbeidsdriften i fengsel skal samarbeide med skolen i fengselet for å dokumentere informasjon om innsatte til bruk i kompetansebevis og 
praksisattester fra skolen. Informasjonen må være basert på samtykke fra innsatte. Også samarbeidet med Vox om praksisnær opplæring som ikke 
dekkes av skolen skal utvides.

o Samorganisering av arbeidstilbud for innsatte og domfelte i friomsorgen. I dag er dette samarbeidet svært begrenset. Her skal det praktiske 
samarbeidet økes og bli bedre enn i dag

o En tydeligere markedsorientering av arbeidsdriften. Innsatte og domfelte bør tilbys arbeid som i størst mulig grad likner og kvalifiserer for et 
ordinært arbeidsliv ute i samfunnet

o Arbeidsdriften skal tilbys kompetanseutvikling. Blant annet skal verksbetjentutdanningen videreutvikles. Økt opplæring i pedagogikk, motiverende 
samtaler, miljøarbeid, samarbeid med skolen og Nav skal inngå som en sentral del av opplæringen.


