
Presentasjon fra årets 
Innovasjonscamp

Konferanse om aktivitetstilbudet (arbeidsdrift og fritidstilbud) til 
innsatte



Hva er utgangspunktet for innovasjonscamp



Hvorfor startet innovasjonscamp?

• Arbeidsdriftstrategien
• Videreutvikle og styrke samarbeidet med skolen og Vox (Nasjonalt fagorgan for 

kompetansepolitikk). 
• 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.

• 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

• Hvorfor ønsker innsatte skole
• Fordi jeg føler glede og tilfredsstillelse når jeg lærer nye ting.
• Fordi utdanning gir meg mulighet til å lære om ting som interessere meg. 

• VOX undersøkelse om voksnes læring
• Voksne lærer best når de ser nytten og meningen med det de arbeider med.





Tre kompetanser

• Kreativitet og innovasjonskompetanse

• Handlingskompetanse

• Omverdenskompetanse

• Fra «Pedagogisk plattform, ungt entreprenørskap»



Innhold i årets konkurranse

• Eksterne samarbeidspartnere
• Visit Østfold

• Inspiria Science center

• Fretex Østfold

• Varighet
• Selve campen går over 14 dager, men…

• Stort engasjement



Hvordan gjennomfører

• Kan sikkert ikke gis noe fasit på, men…
• Ta kontakt med eksterne aktuelle kreative sjeler om det ønskes innspill i 

prosessen.

• Bruk tid på ideen

• Bruk tid på det sosiale aspektet

• Involver og ansvarlig gjør

• Vurder å bruk verksbetjente og lærere på lik linje med innsatte

• I forkant av campen: avtal arbeidsfordeling, Hvem gjør hva under 
Innovasjonscampen? 



Grunn tanke

• Åpent sinn



Hva setter vi igjen med etter campen? 

• Positive tilbakemeldinger
• Innhold

• Fint med eksterne oppdragsgivere.

• Utbytte
• « fikk trent på samarbeidsutfordringer, det var moro og sosialt, ga et avbrekk i soninga.»

• Gode erfaringer
• Samarbeid

• Arbeidsmetoden.

• Gode opplevelser
• «tida gikk fort…»



Og ikke minst… Masse fine produkter


