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• Søndre Vestfold fengsel, Berg avdeling 

– Lavt sikkerhetsnivå for 48 menn 

– Fokus på opplæring og samarbeid i alle ledd 

• Sem fengsel 

– Høyt sikkerhetsnivå for 62 menn 

– Mye varetekt, mange minoritetsspråklige 

– Skoleavdeling med plass til 12 innsatte 

• Færder videregående skole 

– Lange yrkesfaglige tradisjoner 

– Ansvar for undervisning i 2 fengsel og en               

oppfølgingsklasse 

 

Hvem er «vi»? 



• «Salg er bare opptatt av seg og sitt. De har 

ingen respekt for vår tid og prosedyrer. IT 

gjør seg vanskelige, de skjønner ikke 

helhetsbildet. Administrasjon er lite 

smidige, de er uprofesjonelle. Mens vi 

derimot, det er vi som kan ting, vi har 

skjønt det viktige, det er vi som er 

profesjonelle.»   

• Fokuserer du på andres påvirkning på 

deg, eller fokuserer du på din 

innvirkning på andre? 

 

Fundament for samarbeid 



1. Samhandling på tvers av avdelinger for gjensidig 

beriking og utvikling.  

Det bidrar til økt mangfold i innfallsvinkler og til 

overføring av beste praksis.  

  

2. Fokus på prosessen frem mot resultatmålet.  

Gå fra ord til handling. Bryte ned prosessen, og 

utvikle forventninger om delprosesser. Gjøre det man 

sier man skal gjøre. Hyppig evaluering. Løpende 

deling av informasjon og erfaring.  

  

 

Relasjonsbygging og kunnskapsdeling 



3. Utvikle målforståelse gjennom involvering.  

Hovedmål og delmål må ”forankres” gjennom 

medbestemmelse og medansvar. Vise sammenhengen 

mellom resultatmål og arbeidsmål/utviklingsmål. 

(Professor Svein S Andersen, BI) 

 

Bygg gode relasjoner gjennom kunnskapsdeling og 

respekt for hverandres faglighet. 

Relasjonsbygging og kunnskapsdeling 



• Ansvarsgruppemøter –   hjertet på Berg 

• Faggruppemøter – fokus på fag, felles «prosjekter» 

og felles elever 

• Lærere og verksbetjenter jobber side om side på 

verksted 

• Fellesfaglærere på verkstedene 

 

 

Samarbeidsarenaer på Berg 



• Praksisattestene skrives av en                    

verksbetjent og avdelingsleder på skolen 

• Vi bruker formuleringer fra læreplanene 

• Praksisattestene er med på å korte                                   

ned opplæringsløp 

• Positive tilbakemeldinger fra fagopplæringen i fylket 

• Loggskriving (med bilder) og opplæringsbok 

 

 

Dokumentasjon 

http://www.udir.no/kl06/BMK3-01/Hele/Kompetansemaal/
../Opplaeingsboka.pdf


 



• Etter en realkompetansevurdering skrives det 

kompetansebevis der godkjente kompetansemål er 

påført 

• Det vedlegges også en oversikt over mål som ikke er 

godkjent 

Kompetansebevis 



• En praksisattest sier ingenting om «personen» er 

hyggelig, arbeidsom, effektiv, kreativ osv 

• Alle bør få en «nøytral» attest for det arbeidet de har 

vært med på 

• Det vil ikke være mulig å gjøre fengselet til en 

«normal» arbeidsplass for innsatte 

Hva med personlige egenskaper? 



Å komme sammen er begynnelsen. 

Å holde sammen er fremskritt. 

Å arbeide sammen er suksess. 
 

Henry Ford 

 


