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1. Opsamling 
Forsøg med import af undervisning og vejledning i arresthuse er en af flere indsatser i satspuljeprojektet 

”Styrket uddannelse til indsatte 2012-2015”. Formålet med importforsøget er at få erfaringer med import af 

undervisning - og til dels uddannelsesvejledning - i arresthusene med henblik på at kunne pege på 

muligheder og barrierer ved en importmodel. Erfaringerne skal danne grundlag for en indstilling til 

organiseringen af arresthusundervisningen fremadrettet. Projektet evalueres løbende og den endelige 

evaluering, der ligger færdig i begyndelsen af 2015, vil danne baggrund for indstillingen. 

I forsøget er udvalgt i alt 6 arresthuse i følgende byer: Køge, Svendborg, Viborg, Kolding, Hobro og Maribo, 

og dermed er alle tre arrestembeder repræsenteret. Importforsøget er planlagt og forberedt i 2012 og finder 

sted fra begyndelsen af 2013 frem til udgangen af 2014. Denne midtvejsevaluering har til formål at samle op 

på erfaringer og resultater fra importforsøget efter det første halve år af selve projektudførelsen.  

Undervisningen i de seks arresthuse leveres af undervisere fra lokale Voksen Uddannelses Centre (VUC) og 

dér, hvor der tilbydes vejledning, er det enten VUC eller den lokale Ungdommens Uddannelsesvejledning 

(UU-vejledningen), der er tilknyttet. Det er arresthusene selv, der forestår den praktiske implementering af 

importforsøget, og derfor varierer det, hvordan forsøget udmøntes i de seks institutioner. 

Datagrundlaget for delrapporten er kvalitative data fra dels deltagelse i lokale projektmøder og en 

tværgående temadag samt interviews med repræsentanter fra arresthusene og de eksterne leverandører. 

De kvalitative data er suppleret af lokale aktivitetsregistreringer fra de seks arresthuse. 

Efter det første halve år med forsøget viser evalueringen, at 129 indsatte har været involveret i undervisning 

i forbindelse med importforsøget, og der er i projektperioden fra 1. februar til 30. juni 2013 udbetalt dusør 

for i alt 6110 undervisningstimer til de indsatte. Det er 1900 timer mere end i samme periode i 2012. 

Stigningen dækker over meget forskellige udviklinger i de seks arresthuse. Et sted er der afholdt færre timer, 

og et andet sted er antallet af timer mere end 9 gange større end i samme periode i 2012. 

Det kan flere steder være relevant at udvide aftalen med flere timer og flere fag, men det beror på en 

løbede afvejning af, om undervisningen skal tilrettelægges, så et mindre antal indsatte kan få meget 

undervisning, eller om mange indsatte skal have muligheden for lidt undervisning. Evalueringen peger på, at 

en fleksibel organisering af undervisningen er afgørende, og de foreløbige resultater antyder, at 

importmodellen kan være med til at understøtte denne fleksibilitet, så man blandt andet opnår en hurtig 

tilpasning af undervisningen, så den svarer til den indsattes konkrete behov.  

I rapporten gennemgås og fremhæves en række relevante temaer og gode erfaringer fra de forskellige 

arresthuse. Endelig gives der konkrete anbefalinger til, hvordan en videreudvikling af forsøget kan ske. I det 

følgende opsummeres kort virkningerne af forsøget samt anbefalinger til videreudvikling. 

Alt i alt tyder evalueringen på, at det er muligt at importere Forberedende Voksenundervisning og Almen 

Voksenuddannelse i arresthusene (FVU og AVU), og at en import skaber et styrket fagligt undervisningstilbud 

til de indsatte. For at lykkes kræves synlig ledelsesopbakning og et grundigt forarbejde med introduktion af 

lærere og inddragelse af arresthuspersonale. Der skal afsættes tid og ressourcer til, at undervisere og 

udpegede betjente kan mødes for at udvikle og drøfte praktiske procedurer og de sikkerhedsmæssige 

foranstaltninger omkring import af undervisning. På flere fronter oplever arresthusene og VUC (og UU-

vejlederne) udfordringer i forhold til samarbejdet i forhold til opgavefordeling, procedurer og videndeling 

samt dokumentation af indsatsen. Evalueringen af importforsøget viser også, at der er grundlag for at stille 
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krav til de indsatte, så det fremgår mere tydeligt, at der er tale om seriøs og kompetencegivende 

undervisning. Dette kan opretholde et styrket fagligt indhold i undervisningen og forebygge, at de indsatte 

oplever undervisningstimerne som et useriøst tilbud.  

Erfaringerne med import af uddannelsesvejledning til de indsatte er fortsat meget begrænsede, og på den 

baggrund kan der kun henstilles til at udvide forsøget på vejledningsområdet og/eller afprøve alternative 

modeller for vejledning i arresthusene. 

På baggrund af empiriindsamlingen er evaluators seks centrale anbefalinger efter det første halve år med 

importforsøget således: 

1. Uddannelsesbetjente og dialog på medarbejderniveau: I hvert arresthus skal der udpeges mindst to 

betjente, som har en særlig betroet rolle i forhold til at udvikle projektet og de mange procedurer 

omkring projektets praktiske gennemførsel. De særligt udpegede betjente skal blandt andet udbrede 

kendskab til projektet og videreformidle indholdet af undervisningstilbuddene til både indsatte og 

ansatte. Derudover skal betjentene løbende mødes med de eksterne undervisere. 

 

2. Ledelsesopbakning: Der skal sikres en stærk lokal ledelsesopbakning til forsøget, og denne skal være 

med til at understøtte en kultur blandt personalet i arresthuset, der støtter op om projektets formål. 

 

3. Klare procedurer på skrift: Det skal i forlængelse af anbefalingen om mere synlig ledelsesopbakning 

til projektet sikres, at der er klare udmeldinger om de forskellige aktørers roller og ansvarsområder. 

Det kan være en fordel, hvis procedurerne nedfældes på skrift. 

 

4. Erfaringsudveksling: De arresthuse, der etablerer import af undervisning, skal have mulighed for at 

lære af hinandens erfaringer og drøfte konkrete ideer, heriblandt procedurer for planlægning af 

hverdagen, projektstyring, undervisningen og arbejdet med at dokumentere de indsattes ønsker og 

forløb i handleplanerne. 

Disse fire anbefalinger fremhæves, da de synes at have afgørende betydning for, hvordan samarbejde og 

resultater i det enkelte arresthus tager sig ud efter det første halve år. 

Øvrige anbefalinger adskiller sig fra de første fire, da de forholder sig til importforsøgets status som forsøg: 

5. Udvidelse af forsøg med vejledning på arresthusene: Der skal oprettes samarbejde med eksterne 

uddannelsesvejledere på en eller to mere af de seks arresthuse med henblik på, at indstillingen efter 

udgangen af 2014 bygger på et fornuftigt datagrundlag i forhold til import af vejledning. Yderligere 

er det aktuelt, at der sideløbende afprøves en model, hvor de vejledere, der ansættes på 

Kriminalforsorgens fængsler i løbet af 2. halvår 2013 dækker det vejledningsbehov, der er på 

arresthusene. 

 

6. Revurdering af projektets succeskriterier: Det anbefales, at de opstillede succeskriterier justeres, så 

de afspejler projektets udvikling. Eksempelvis bør succeskriteriet om, at alle indsatte skal tilbydes 

uddannelsesvejledning revideres.  
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2. Indledning 

Om importforsøget 
Forsøg med import af undervisning og vejledning i arresthuse er en af flere indsatser i satspuljeprojektet 

”Styrket uddannelse til indsatte 2012-2015”. Importforsøget er planlagt og forberedt i 2012 og kører fra 

begyndelsen af 2013 frem til udgangen af 2014. 

Formålet med importforsøget er at få erfaringer med import af undervisning (og uddannelsesvejledning) i 

arresthusene med henblik på at kunne pege på muligheder og barrierer ved en importmodel. Erfaringerne 

skal danne grundlag for en indstilling til organiseringen af arresthusundervisningen fremadrettet. Projektet 

evalueres løbende og den endelige evaluering, der ligger færdig i begyndelsen af 2015, danner baggrund for 

indstillingen. Uddannelsesenheden i Straffuldbyrdelseskontoret (SFK) er projektleder på importforsøget, 

mens evalueringsenheden i SFK er ansvarlig for evalueringen af forsøget. 

Til forsøget er udvalgt seks arresthuse fordelt på de tre arrestembeder: Arresthuset i Hobro, Arresthuset i 

Køge, Arresthuset i Kolding, Arresthuset i Maribo, Arresthuset i Svendborg og Arresthuset i Viborg. 

Arresthusene er udpeget i samarbejde med arrestinspektørerne, så de repræsenterer forskellige størrelser af 

arresthuse. Dertil er de seks arresthuse udvalgt, fordi de var motiverede for at deltage i forsøget; og endelig 

er der i udvælgelsen taget hensyn til, hvilken organisering af uddannelsestilbuddet der var i arresthuset før 

igangsættelsen af forsøgsprojektet. Nogle steder havde de en aftale, som uden problemer kunne opsiges, 

andre steder var de mindre tilfredse med den aftale, der var gældende og havde et ønske om at prøve noget 

nyt.  

I alle seks arresthuse er der indgået aftale med det lokale Voksenuddannelsescenter1 (VUC), som varetager 

undervisningen. I aftalerne er undervisningen defineret som ordblindeundervisning, fvu2, avu3 og til dels hf-

niveau4. I arresthusene i Kolding og Hobro er der yderligere indgået aftale med den kommunale Ungdoms 

Uddannelsesvejledning (UU) og VUC. 

I fem af de seks arresthuse i importforsøget er tilknyttet to eller tre undervisere fra det lokale VUC, der er 

lavet aftale med. I Hobro er dog tilknyttet fem medarbejdere fra VUC. Det hænger blandt andet sammen 

med, at der i Hobro er tilknyttet konsulenter fra VUC, som ikke varetager undervisning, men udelukkende 

står for tests og screening af de indsatte.  

I forbindelse med forsøget er det værd at nævne, at der ikke er tale om et isoleret forsøg, hvor det 

eksisterende undervisningstilbud bare skiftes ud med et undervisningstilbud fra et VUC. Der er også tale om 

et forsøg, hvor projekterne understøttes af en projektleder i SFK og af arrestembederne. Der gives flere 

                                                           
1
 Voksenuddannelsescentre (VUC) er selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning. VUC udbyder forskellige 

former for uddannelse rettet mod voksne kursister, for eksempel forberedende voksenundervisning (fvu), almen voksenuddannelse 
(avu), ordblindeundervisning og hf – både som enkeltfag, fagpakker og toårigt hf. 
2
 Forberedende voksenundervisning (fvu) er til voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Forberedende 

Voksenundervisning (fvu) består af to fag: fvu-læsning, som består af fire trin á 30-60 timer á 60 minutter og fvu-matematik, som 
består af to trin á 30-60 timer á 60 minutter. 
3
 Almen voksenuddannelse (avu) er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Undervisningen i avu 

tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er muligt at tage et eller flere fag ad gangen. Fagene inden for almen 
voksenuddannelse (avu) dækker både fag på basisniveau, som niveaumæssigt ligger under folkeskolens 9. klasse, og fag på 
niveauerne G, F, E og D. Niveau G svarer til 9. klasse og niveau E til 10. klasse. 
Det afsluttende højeste niveau D giver god faglig sammenhæng til hf-uddannelsen. 
4
 I aftalen mellem Kriminalforsorgen og ’VUC & HF Nordjylland, Himmerland’, som leverer undervisning på Arresthuset i Hobro 

nævnes også hf-niveau. 
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undervisningstimer, og der er i forsøget afsat midler til afløsning af betjente, der kan spille en særlig rolle i 

projektet, og der afholdes eksempelvis tværgående temadage for udvalgte personalegrupper. 

Selve implementeringen og den praktiske udmøntning af projektet sker i et samarbejde mellem 

uddannelsesenheden i SFK og arresthusene. SFK støtter arresthusene igennem hele projektet og har været 

med til at forhandle kontrakter med VUC og UU på plads. Størstedelen af den praktiske implementering står 

arresthusene selv for. Derfor varierer det også, hvordan forsøget udmøntes i de seks arresthuse. De 

forskellige lokale udmøntninger af importforsøget giver et godt grundlag for at evaluere, hvordan en model 

for import af undervisning i arresthusene med fordel kan se ud, og hvilke barrierer og udfordringer 

forskellige modeller for import af undervisning indebærer. 

Evalueringens formål og datagrundlag 
Nærværende delrapport bygger på deltagelse i følgegrupper i tre af de seks arresthuse og deltagelse i en 

tværgående temadag om projektet med deltagelse fra undervisere, uddannelsesbetjente og ledere fra både 

arresthusene og VUC. Her er indsamlet generel information og gennemført mere uformelle interviews med 

både betjente, undervisere og ledere. Dertil bygger evalueringen på løbende dialog og interviews med 

projektlederen i uddannelsesenheden og de tre konsulenter i arrestembederne samt semistrukturerede 

telefoninterview med to uddannelsesbetjente, fire undervisere fra VUC, en vejleder fra UU i Kolding og to 

ledere fra VUC samt en arrestforvarer. De kvalitative data er suppleret af lokale registreringer over antallet 

af indsatte, der har modtaget undervisning, og af arresthusenes registreringer af de indsatte, der har fået 

dusør for deltagelse i undervisning. De lokale registreringer viser også hvilke fag, de enkelte indsatte har 

modtaget undervisning i. 

Delrapporten har ikke til formål at beskrive i detaljer, hvordan alle seks arresthuse har valgt at implementere 

forsøg med import af undervisning. I stedet beskrives variationer af udmøntningen af importforsøget i de 

seks arresthuse, og der gives eksempler på, hvordan forsøget er implementeret, og hvilke tilgange og 

metoder, der allerede efter et halvt år, tyder på at give gode resultater. Delrapporten er målrettet dels 

uddannelsesenheden, som varetager projektledelsen i importforsøget, dels de seks arresthuse med henblik 

på at justere projektet løbende, så processen og resultatet forbedres, der hvor der er plads til forbedring 

eller behov for at afprøve nye metoder. 

Denne rapport beskæftiger sig med andre ord kun med udvalgte perspektiver omkring importforsøget ud fra 

de forhold, som synes vigtige for samarbejdet om en importmodel. Der foretages ingen vurdering af, om 

fordelene ved importmodellen står mål med de omkostninger, som en importmodel indebærer. 
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3. Status og konkrete resultater 
I dette kapitel beskrives, hvilke konkrete resultater importforsøget viser efter det første halve år i forhold til 

antallet af indsatte, registrerede undervisningstimer, udbudte fag og niveauer samt udmøntningen af 

aftalerne mellem arresthusene og VUC’erne. 

Indsatte og timer i importforsøget 
Tabel 3.1 viser jf. den første kolonne, at i alt 129 indsatte har modtaget undervisning i de seks arresthuse. 

Flest indsatte har modtaget undervisning i Køge (48) og færrest i Viborg (5). Det er i den sammenhæng 

vigtigt at understrege, at det varierer meget, hvor mange undervisningstimer den enkelte indsatte har 

deltaget i.  

Variationen i antal afholdte undervisningstimer skyldes for det første, at det varierer, hvor mange 

undervisningslektioner VUC leverer om ugen, hvilket fremgår af anden kolonne i tabellen. Den største forskel 

kan konstateres i arresthusene i Køge og Viborg, idet at arresthuset i Køge kan få leveret op til 18 lektioner 

pr. uge, mens arresthuset i Viborg kan få leveret fem efter den nuværende aftale. Det stemmer godt overens 

med, at langt flere har modtaget undervisning i Køge i forhold til Viborg. Beregnes en simpel faktor for, hvor 

mange indsatte, der har modtaget undervisning set i forhold til antallet af udbudte timer pr. uge, er det dog 

også i Viborg, at der kan konstateres den mindste undervisningsaktivitet. I Viborg er der i gennemsnit én 

indsat til undervisning pr. time, i Maribo er det tilsvarende antal 1,5, og i de resterende arresthuse er det 

mellem 2 og 3 indsatte pr. time. Denne udregning skal dog tages med det forbehold, at de aftalte timer, der 

kan leveres, rent faktisk også er blevet leveret. 

På grund af lock-outen af lærerne ved overenskomstkonflikten i april 2013 ved vi med sikkerhed, at der over 

hele perioden samlet set er leveret færre timer end forventet. Flere steder har VUC meldt ud, at hvis der er 

behov blandt gruppen af indsatte, vil underviserne søge at levere de timer, der ikke kunne afholdes i foråret 

pga. lock-outen, hen over efteråret. 

I forhold til antallet af lektioner i importforsøget er projektet tænkt sådan, at antallet af lektioner, som VUC 

skal levere, kan justeres løbende.  Muligheden for at justere antallet af lektioner er taget i brug i to 

arresthuse efter forsøget har været i gang i et halvt år; Arresthuset i Svendborg har opjusteret med 4 

lektioner og Arresthuset i Hobro har opjusteret med 2,5 lektion. 

Tabel 3.1: Antal indsatte i importforsøget, antal lektioner i aftalen med VUC  

A: I aftalen mellem VUC og Arresthuset i Kolding skal leveres 9 lektioner om ugen. Hertil kan arresthuset ad hoc rekvirere endnu en lektion om ugen. 

Den samme type aftale er lavet i Køge og Viborg. 

 

Arresthus Antallet af indsatte i 
importforsøget i 
perioden februar-juni 
2013 ifølge lokale 
registreringer 

Lektioner (a 45 min) om 
ugen jf. kontrakten med 
VUC 

Antallet af 
nyindsættelser i 
perioden 1.2 – 30.6 
2013 

Andel af indsatte i 
perioden der har 
deltaget i import-
forsøget 1.2-30.6 2013 

Hobro 22 8 91 24 % 

Kolding 22 9+1
A
 194 11 % 

Køge 48 16+2 211 23 % 

Maribo 14 9 127 11 % 

Svendborg 18 8 67 27 % 

Viborg 5 4+1 115 4 % 

Samlet 129   16 % 
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For at kunne sammenholde arresthusets indsats med arresthusets størrelse viser kolonne fire antallet af 

nyindsættelser i perioden. Jf. den sidste kolonne i tabel 3.1 har Svendborg, Hobro og Køge haft lige omkring 

en fjerdedel af alle de indsatte, der har været på arresthuset i perioden til undervisning. I Kolding og Maribo 

er det 11 % af de indsatte, og i Viborg er det 4 % af de indsatte, der har modtaget undervisning i 

forsøgsperioden. 

Det er i den sammenhæng relevant at nævne, at det varierer, om arresthusene har inkluderet indsatte uden 

dansk CPR. nr. som målgruppe for undervisningen, da der har været tvivl om, hvorvidt denne gruppe kunne 

inddrages. Der er nu meldt ud, at indsatte uden dansk CPR. nr. er en del af målgruppen. 

 Antallet af indsatte, som det enkelte arresthus kan tilbyde undervisning, afhænger ikke kun af det antal 

timer, som det lokale VUC kan levere. Det afhænger også af undervisningsholdenes størrelse og af, hvor 

hurtigt ledige pladser på de enkelte hold besættes. For eksempel har man i Køge arresthus kørt med hold af 

enten 6 eller 8 indsatte, og ledige pladser er hurtigt blevet besat. I Hobro arresthus er der et maksimum på 4 

indsatte pr. hold, og i Kolding går der lidt længere tid før de ledige pladser besættes af andre indsatte. Det 

skyldes blandt andet, at underviserne skal finde tid til at teste de indsatte inden de tilbydes undervisning. For 

det tredje er det afgørende, at de indsatte nogle steder indgår på flere hold, så de modtager 4 eller 6 timers 

undervisning, mens andre indsatte kun modtager 2 timers undervisning om ugen. 

Endelig er antallet af indsatte, der er blevet undervist også afhængig af, om det enkelte arresthus har afholdt 

undervisning fra begyndelsen af februar eller først kom i gang med at tilbyde undervisning fra midten af 

marts. Alt i alt er det ikke relevant at sammenligne procentandele i den sidste kolonne i tabel 3.1 uden øje 

for de mange kontekstfaktorer, der spiller ind, og de forskelle der er i implementeringen fra arresthus til 

arresthus. Tabellen giver dog et indblik i omfanget og variationerne af importforsøget i de seks arresthuse. 

Det skal til slut understreges, at forsøget ikke kun har et simpelt mål om at få flest muligt indsatte igennem 

en eller anden form for undervisning. Formålet er overordnet at afprøve importmodellen, og herunder at 

den undervisning, der udbydes, er af høj kvalitet og tilpasses det lokale og aktuelle behov. Derfor er antallet 

af indsatte pr. undervisningstime ikke et overordnet udtryk for et succesfuldt forsøg med import af 

undervisning. Det er dog vigtigt, at evalueringen følger udviklingen og det undersøges, hvad forskellene 

arresthusene imellem kan skyldes, hvis et lignende mønster fortsætter i hele projektperioden. 

Antal undervisningstimer 1. halvår 2012 sammenlignet med 1. halvår 2013 

De indsattes beskæftigelse i arresthusene registreres i Kriminalforsorgens Økonomi og Lønsystem (KØLS). 

Tabel 3.2 viser det antal timer, hvor de indsatte er blevet registreret for undervisning i projektperioden 1. 

februar - 30. juni 2013 sammenlignet med samme periode i 2012. 

Tabellen viser, at der samlet set er sket en stigning på knap 1900 timer, når projektperioden fra 1. februar – 

30. juni 2013 sammenlignes med samme periode i 2012. Det svarer til en stigning på 45 %. Der er dog stor 

forskel fra arresthus til arresthus. I Viborg er der som det eneste sted sket et fald i antallet af timer, og i 

Svendborg er der sket en stigning på mere end 800 % fra 85 timer i den afgrænsede periode i 2012 til 

næsten 800 timer i samme periode i 2013. 

Stigningen i antallet af timer, hvor de indsatte deltager i undervisning, skal sammenholdes med stigningen i 

antal udbudte lektioner i de to perioder, der sammenlignes. Med undtagelse af Arresthuset i Viborg er 

antallet af lektioner alle steder øget betragteligt med importforsøget. Opgørelsen over antallet af udbudte 

lektioner før importforsøget skal dog tolkes med visse forbehold, da de bygger på erindringer og ikke på 
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konkrete registreringer af afholdte timer. Dertil kommer, at nogle arresthuse i forbindelse med opgørelsen 

af antallet lektioner før importforsøget fortæller, at de lektioner, der blev leveret før importforsøget, ikke 

altid indeholdt egentlig undervisning, men nogle gange havde karakter af eksempelvis fritidsaktiviteter. 

Derfor vil det visse tilfælde være fejlagtigt at sammenligne kvantitet og kvalitet i antallet af lektioner før og 

efter i en én til én målestok.  

Tabel 3.2: Antallet af timer med undervisningsaktiviteter før og efter importforsøget 

 1. feb-30. juni 2012 1. feb-30. juni 2013 Forskel i 
antallet af 
afholdte 
timer 

Procentvis 
forskel før 
og efter 
import-
forsøget  

Registrerede 
undervisnings-
timer for de 
indsatte 

Udbudte 
lektioner om 
ugen 

Registrerede 
undervisnings-
timer for de 
indsatte 

Lektioner om 
ugen jf. 
kontrakten med 
VUC 

Hobro 138 4 291 8 153 111 % 

Kolding
A
 2749 4 3166,8 9+1 417,8 15 % 

Køge 679,5 13 1214 16+2 534,5 79 % 

Maribo 246,9 4
C
 547,3 9 300,4 122 % 

Svendborg 85 4 785,8 8 700,8 824 % 

Viborg
B
 307,1 4 105,4 4+1 -201,7 -41 % 

I alt 4205,5  6110,3  1904,8 45 % 
A: Arresthuset i Kolding har både i perioden 2012 og 2013 registreret 1700 timer på undertidsarten ”Selvstudie” under tidsarten 34, som udtryk for 

de timer, som de indsatte har brugt på lektier og opgaver på cellen. Disse er medregnet, da de opfattes som et udtryk for en aktivitet i 

importforsøget, men da andre arresthuse ikke har samme praksis er dette endnu et grund til at bruge tallene fra KØLS med forbehold. 

B: Arresthuset i Viborg har i perioden i 2012 registreret timer på undertidsarten ’Frigang HF’ for en enkelt indsat og disse timer er fratrukket, da de 

dækker over en aktivitet, der ligger uden for importforsøget. 

C: I Arresthuset i Maribo bygger tallet af ugentlige lektioner før importforsøget på udbetalte klokketimer til timelæreren. Over de aktuelle måneder er 

udbetalt 4,3 klokketimer om ugen, og der er altså også her tale om ca. 4 lektioner om ugen. 

Opgørelsen over antallet af afholdte undervisningsaktiviteter kan anvendes som et fingerpeg om omfanget 

af undervisningsaktiviteter i de seks arresthuse. Registreringspraksis i arresthusene er dog langt fra ensartet, 

og data skal derfor tolkes med forbehold. Fx kan det konstateres, at arresthuset i Kolding, i den omtalte 

periode5, har registreret en hel arbejdsuge, dvs. 37 undervisningstimer for de indsatte, der er tilmeldt 

undervisning. Andre arresthuse registrerer kun de timer, hvor den indsatte sidder i skolestuen. 

På grund af den uensartede registreringspraksis kan der altså ikke drages yderligere konklusioner på 

baggrund af dataudtrækket fra KØLS.6 Det er dog relevant at holde sig for øje, at den uensartede 

registreringspraksis, og dermed også en uensartet praksis for udbetaling af dusør, kan have betydning for de 

indsattes incitament til at tilmelde sig undervisningstilbuddene. For det første må det formodes, at det øger 

incitamentet til at vælge undervisning, hvis de indsatte får dusør for de timer, som de bruger på 

lektielæsning på cellen. For det andet kan det øge incitamentet hos de indsatte, hvis undervisningen ligesom 

beskæftigelse på værkstedet giver dusør for 37 timer frem for, at der kun gives dusør for de to eller fire 

timer, hvor den indsatte opholder sig i skolestuen. Her peger importforsøget på en udfordring, som kan 

generaliseres til undervisning generelt i hele arresthussektoren. For at sikre en ensartet og hensigtsmæssig 

incitamentsstruktur omkring undervisning, vil evaluator henstille til, at man sikrer en ensartet praksis for 

registrering af afholdte timer i KØLS for henholdsvis undervisningsaktiviteter og lektielæsning. 

                                                           
5
 I arresthuset i Kolding er det fra juni 2013 besluttet, at det kun er de konkrete timer, hvor den indsatte modtager undervisning og 

laver lektier, der registreres i KØLS. 
6
 I forbindelse med anvendelsen af registreringerne i KØLS er det væsentligt at være opmærksom på, at der også fremadrettet i 

forhold til næste status på importforsøget vil være forbehold for sammenligninger på tværs af tid og arresthuse. Det skyldes, at der 
implementeres nye og mere enkle KØLS koder fra sommeren 2013, og at nogle arresthuse fra foråret til efteråret, fx Kolding har 
ændret praksis for registreringerne. 
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Udbud af fag og niveauer samt tilrettelæggelse af undervisningen 
Flere af underviserne i projektet er overrasket over det faglige niveau blandt de indsatte. Niveauet er højere 

end de havde forventet – dvs. der er færre i målgruppen for ordblindeundervisning og på fvu trin 1 og 2 end 

forventet. 

Tabel 3.3 viser, hvor mange indsatte der modtager undervisning i de forskellige fag. Mange indsatte 

modtager eksempelvis både dansk og matematik og tæller derfor to gange i tabellen. Tabellen viser, at der i 

alt er 103 indsatte, der har modtaget undervisning i dansk, mens 92 har modtaget undervisning i matematik. 

Kun tre indsatte har fået ordblindeundervisning. Tabellen bygger på arresthusenes egne registreringer. 

Tabel 3.3: Fag og niveauer i importforsøget 

 Læsning og 
skrivning/ Dansk 

Matematik Ordblinde-
undervisning 

Antal indsatte der modtager undervisning i 
øvrige avu fag samt hf-niveau 

 Fvu avu fvu avu mm. 

Hobro 18 0 3 4 2 8 - engelsk, tysk, fransk samt 2 på hf-niveau 

Kolding 16 1  11  (2 i samfundsfag og historie) 

Køge
A
 (45)  (47)    

Maribo 7  10 2   

Svendborg 2 9 3 10 1 8 - engelsk, tysk, italiensk, dansk som 2. sprog 

Viborg 3 2  2   

I alt 
91 (88 %) 12 (12) 63 (68 %) 29 (32 %) 3  

103 92 
A: Tallene fra Arresthuset i Køge er i parentes, da der ikke er indsendt præcise registreringer for de enkelte indsatte og tallene for Køge bygger derfor 

på en generel vurdering af, at undervisningen foregår mestendels på fvu-niveau. 

 

De indsatte modtager generelt undervisning på et lidt højere niveau, når det gælder matematik 

sammenlignet med dansk. Som tabellen viser, modtager 12 indsatte undervisning i læsning og skrivning på 

avu-niveau, svarende til 12 %, af den samlede gruppe indsatte, der modtager undervisning i læsning og 

skrivning/dansk. Af de indsatte, der modtager undervisning i matematik, er det 29 indsatte, der modtager 

undervisning på avu-niveau eller højere svarende til 32 % af alle dem, der får undervisning i matematik. 

Underviserne peger på, at denne forskel kan skyldes, at de indsatte betragter matematik som mere relevant, 

i forhold til de drømme og ønsker de har om et fremtidigt arbejde og uddannelse. 

Der er en vis variation i, hvordan undervisningen tilrettelægges og udbydes i de enkelte arresthuse. I 

Svendborg fx er undervisning, fagudbud og niveau i høj grad tilpasset de indsatte, der er på arresthuset og 

kan deltage i undervisningen på et givent tidspunkt. I Køge har der, ifølge underviserne, været en mere klar 

udmelding om, at den undervisning, der udbydes, begrænses til bestemte fag.  

Behov og udviklingspotentialer for udbuddet af fag 

Generelt oplever underviserne, at de tilbyder undervisning på det niveau, der er behov for i arresthusene, 

hvilket bakkes op af personalet. Da der ikke foretages en screening af alle indsatte, vides det dog ikke med 

sikkerhed, om der er behov, som ikke imødekommes. Personalet i arresthusene tilkendegiver fx, at der 

indimellem er en indsat eller to, der ikke modtager undervisning – indsatte som er så svage læsere, at de 

formentlig kunne få gavn af ordblindeundervisning eller dansk på fvu-niveau trin 1 eller 2.   

I flere af de seks arresthuse er der et ønske om at udvide undervisningsudbuddet, så der også tilbydes fx 

engelskundervisning, og indimellem efterspørger en enkelt indsat eller to også fag på hf-niveau. Nogle steder 

har underviserne imødekommet disse behov med enkeltmandsundervisning på cellen eller ved udlevering af 

opgaver tilpasset de individuelle behov. Andre steder differentieres undervisningen så meget, at den 
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imødekommer en del af behovet ved fx at tilbyde både dansk, matematik og tysk på samme hold. Af tabel 

3.3 ses det, at man i Hobro, Svendborg og til dels også i Kolding underviser de indsatte i øvrige avu-fag. 

Opgørelsen af avu-aktiviteter for Arresthuset i Kolding er angivet i parentes, da det må påpeges, at der ikke 

er tale om direkte undervisning men om udlevering af tekster til læsning, der understøtter den indsattes 

interesser for øvrige fag. I forhold til at imødekomme behovet i de enkelte arresthuse er der dog også 

eksempler på, at den udbudte kapacitet ikke helt kan rumme efterspørgslen på undervisning. 

Flere steder ser VUC-lederne og til dels også underviserne et potentiale for fjernundervisning. VUC’erne har 

nogle steder gode erfaringer med fjernundervisning i forhold til andre målgrupper, og hvis de tekniske 

muligheder kan skabes, ville det give mulighed for at udvide udbuddet af undervisning og gennemføre 

undervisningsaktiviteter til en lavere omkostning. Dette virker som en interessant og mulig model for 

arresthusundervisningen. Dog påpeger flere undervisere, at mange indsatte har koncentrationsbesvær i 

sådan en grad, at de ikke vil være i stand til at modtage fjernundervisning. Fjernundervisning er således kun 

relevant for en mindre gruppe af indsatte.  

Timeantal og udmøntningen af kontrakten 
Kriminalforsorgen har aftalt den samme timepris med alle VUC’erne. Den aftalte timepris er på 900 kroner. 

pr. lektion svarende til 1200 kroner pr. klokketime. Timeprisen inkluderer tid til forberedelse, test og 

udredninger, rettearbejde og mødeaktivitet. I de enkelte arresthuse er der aftalt et antal ugentlige lektioner. 

Det vil sige, at hvis aftalen er, at der leveres otte gange 45 minutters undervisning, skal underviserne, inden 

for en fakturering på otte lektioner, afholde otte undervisningslektioner og derudover levere arbejdstid til 

det, der hører med af mødeaktivitet, forberedelse, test og udredninger samt rettearbejde. 

Evalueringen viser, at der er forskel på, hvordan aftalen mellem Kriminalforsorgen og de lokale VUC konkret 

udmøntes. For eksempel udmøntes timerne i Arresthuset i Kolding og Arresthuset i Køge på forskellig vis. I 

Kolding er aftalt ni lektioner med mulighed for en lektion mere ved ad hoc rekvirering hver uge. De otte 

lektioner er fastlagt som undervisning i skolestuen fordelt på to formiddage. Tiden før og efter 

undervisningen bruges på vejledning af de indsatte, test og udredninger samt koordinering. Hertil kommer, 

at underviserne deltager i møder med arresthuspersonalet hver 4. til 5. uge. I arresthuset i Køge skal der 

ifølge aftalen leveres 16 lektioner, og der er mulighed for at rekvirere yderligere to timer om ugen ad hoc. 

Aftalen udmøntes på ugebasis ved, at der er 14 lektioners fast holdundervisning fordelt på tirsdage og 

torsdage, mens der hver fredag afholdes 4 lektioner, som bruges til individuel undervisning af indsatte, der 

har særlige behov samt til test af de indsatte. I Køge er alle 18 lektioner således skemalagt, mens man i 

Kolding har skemalagt 8 af de 9 (potentielt 10) lektioner, der kan leveres ugentligt. Forskellene kan skyldes 

forskellige fortolkninger af det aftalte, men det kan også skyldes, at der er forskellige behov for fordeling af 

den tid, som underviserne kan bruge på undervisning, test og feedback på test, forberedelse og 

mødeaktivitet. 

I Kolding testes alle indsatte, der anmoder om undervisning. Underviserne oplever, at der går meget tid med 

test af og feedback til de indsatte, og underviserne peger på, at det nogle gange betyder, at de må forkorte 

undervisningstiden. En af underviserne siger: 

”Det er svært at nå at få tid til de relationer, der skal opbygges og til test og tilbagemelding til de 

indsatte, uden at det går ud over undervisningstiden.  Vi ved omvendt præcis, hvad de indsatte kan, 

når de kommer til undervisning, fordi vi tester dem alle”. 
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I nogle arresthuse fvu-tester VUC således konsekvent alle indsatte, der har vist interesse for undervisning, og 

det er for underviserne et centralt styringsredskab. I Svendborg testes indsatte kun, hvis der er et behov, og i 

Køge er der heller ikke tale om systematisk test af alle indsatte med ønske om undervisning. I Køge har det 

desværre givet anledning til, at underviserne oplever, at det er en udfordring at opstille mål og retning for 

undervisningen og de enkelte indsatte. Derfor har det i Køge været drøftet, hvordan de indsatte 

fremadrettet kan testes inden undervisningen starter. 

I Kolding og Maribo har man organiseret undervisningen sådan, så der – udover holdbaseret undervisning - 

også er tid til at undervise eller støtte et par af de indsattes individuelle skoleforløb i tilfælde, hvor den 

indsatte er i isolation, eller foretrækker at modtage undervisning og arbejde alene i ro og fred. Det vurderes 

som en stor styrke, at underviserne fra VUC’et formår at yde den fleksibilitet, som der er behov for på det 

enkelte arresthus og tilpasse undervisningen til det aktuelle klientel. Den store fleksibilitet kræver dog en 

løbende og tæt dialog mellem det lokale VUC og arresthuset. 

Ovenstående peger på, at det er vigtigt, at det lokalt gøres klart, hvilke aktiviteter VUC skal prioritere og 

levere i det enkelte arresthus. Dette kan lette undervisernes arbejde og sikre, at arresthuset får den ydelse, 

som er mest relevant og samtidig være med til at sikre, at de timer, der købes hos VUC bruges mest 

hensigtsmæssigt. 

Lokale prioriteringer om bredde, dybde og økonomisk rentabilitet 

Et centralt dilemma i importforsøget er, hvorvidt man skal tilbyde mange indsatte et mindre antal 

undervisningstimer, eller om det er mere aktuelt at tilbyde få indsatte mange timers undervisning. I 

udmøntningen af importforsøget er det ikke nærmere bestemt, hvorvidt arresthusene skal prioritere 

undervisning i bredden (mange indsatte deltager og løftes lidt) eller i dybden (få indsatte løftes meget). I 

forhold til evalueringen og resultatopsamlingen betyder det, at der, afhængigt af de lokale prioriteringer, bør 

være meget forskellige forventninger til både antallet af indsatte, der modtager undervisning og den faglige 

progression hos de indsatte. 

Det betyder også, at der i de enkelte arresthuse hele tiden foregår en økonomisk afvejning og prioritering af, 

hvor mange timer og dermed økonomiske midler, man kan anvende overfor de indsatte. Med udgangspunkt 

i importforsøgets formål og det foreliggende datagrundlag er det ikke muligt at anbefale, hvorvidt en 

undervisningsindsats skal ramme ”bredt” eller i ”dybden”. Det er heller ikke muligt at opstille nogle 

retningslinjer for, hvornår det er rentabelt at oprette et hold eller et fag. Der vil altid være behov for en lokal 

tilpasning og afvejning i den aktuelle situation. Det kan dog opsummeres, at undervisningstilbuddene så vidt 

muligt skal være fleksible og imødekomme behovene hos et klientel, der hele tiden ændrer sig. Det kan 

derfor anbefales, at de undervisere, der er i arresthuset – uagtet om de er fra VUC, lokalt ansatte timelærere 

eller lærere fra et fængsel - kan spænde vidt rent fagligt og optimalt kunne tilbyde undervisning på flere 

niveauer og i flere fag i samme undervisningssituation. 

Prøver og eksaminer  
Underviserne beskriver, at undervisningen skal give de indsatte mulighed for ”at fylde nogle huller”, som kan 

give adgang til bestemte uddannelsesmuligheder, eller motivere de indsatte til at påbegynde en uddannelse. 

Særligt sidstnævnte mål er vigtigt, da mange indsatte ikke kan nå ret langt rent udannelsesmæssigt i den 

ofte korte tid, de tilbringer i arresthuset. Dette afspejles også i det forhold, at der ved importforsøget i de 

enkelte arresthuse ikke har været fokus på, at de indsatte skal gennemføre prøver og eksaminer 
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Flere af underviserne kan dog se potentialet i, at de indsatte også gennemfører prøver og eksamener som 

afslutning på et undervisningsforløb, selvom det ifølge underviserne ikke er alle, der har den selvdisciplin, 

det kræver. En underviser pointerer: 

”Det er ikke urealistisk at føre nogle op til fvu-prøver i efteråret, når vi har et lidt længere 

stræk med undervisning – det er jo ikke en prøve de kan bruge direkte til noget, men for nogen 

kan det være vigtigt, da det viser dem selv, at de kan gennemføre noget”. 

Om de indsatte er klar til at blive ført til eksamen er undervisernes vurdering, men det kan med fordel 

fremstå mere klart, i hvilket omfang projektet også har til formål at afprøve gennemførsel af prøver og 

eksaminer i arresthusene. Det er under alle omstændigheder relevant at påpege, at de ressourcer der skal 

afsættes til prøvevirksomhed og eksamener vil gå fra undervisning af de indsatte. 

Opsamling 
I alt har 129 indsatte taget del i undervisning via importforsøget. I de seks arresthuse er der udbetalt dusør 

til indsatte for knap 1900 timers undervisning mere i projektperioden, når der sammenlignes med 

tilsvarende periode i 2012. Der er stor forskel på, hvor mange indsatte arresthusene har haft til undervisning. 

Det skyldes blandt andet kontekstfaktorer som antallet af timer i aftalen med de lokale VUC, arresthusenes 

og holdenes størrelse og endelig lokale prioriteringer i fordelingen af afholdte timer på henholdsvis 

holdundervisning, ene-undervisning og test. 

Det er en styrke, at der er stor fleksibilitet i undervisningstilbuddet, så dette kan tilpasses de lokale behov. 

Evaluator vil dog anbefale, at man lokalt får drøftet, hvordan de opgaver, som VUC tilbyder bør prioriteres, 

så det er klart, hvilken prioritering underviserne skal foretage, hvis det kniber med at nå både undervisning, 

test og feedback samt koordinering og møder inden for det aftalte antal timer. Alle steder bør arresthusene 

tage stilling til, om den aktuelle udmøntning er tilpasset det lokale behov bedst muligt, og om undervisernes 

ressourcer bruges mest hensigtsmæssigt. I den sammenhæng bør det også drøftes, om indsattes deltagelse i 

prøver og eksamener skal prioriteres. 

Evalueringen viser, at det fra begyndelsen af importforsøget ikke har fremstået helt klart, hvorvidt de 

indsatte uden dansk cpr. nr. er en del af målgruppen for undervisning. Efter en temadag den 30. maj 2013 

har SFK meldt ud, at alle indsatte på arresthusene er en del af målgruppen – også udenlandske statsborgere. 

Om de fag, der tilbydes er relevante for gruppen af udenlandske indsatte er dog afhængig af lokale aftaler, 

muligheder og prioriteringer i de enkelte arresthuse. 

Det kan flere steder være relevant at udvide aftalen mellem arresthuset og det lokale VUC med flere timer 

og flere fag. Afvejningen, som skal foretages, er dog, om undervisning skal tilbydes få indsatte, der kan nå 

langt eller mange indsatte, der kan komme lidt i gang med et undervisningsforløb. Det er ikke muligt for 

evaluator at anbefale, hvordan en sådan afvejning skal foretages. Det vil - akkurat som før importforsøget - 

være en løbende øvelse at tilpasse undervisningsudbuddet til et konstant og hurtigt skiftende behov i 

arresthusene. Undervisernes mulighed for at tilpasse ydelsen er således en afgørende forudsætning for et 

fleksibelt undervisningstilbud, og evalueringen peger forsigtigt på, at importmodellen kan være med til at 

styrke et fleksibelt tilbud og sikre muligheden for at tilpasse undervisningen til den enkeltes behov. En 

importmodel giver blandt andet bedre muligheder for fleksibilitet, fordi der i modsætning til en model med 

én timelærer eller én fast fængselslærer kan skiftes ud i lærerstaben fra den eksterne udbyder, når der 

opstår nye behov. Derudover kan lærere fra en ekstern udbyder i højere grad afløses ved sygdom og ferie.  
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4. Undervisningen – fra fritidsklub til fagligt fokus 
Som vist i kapitel 3 er der, på tværs af de seks arresthuse, sket en kvantitativ styrkelse af undervisningen, når 

man sammenligner forsøgsperioden med import af undervisning med en tilsvarende periode i 2012. 

Spørgsmålet er, om der også er sket en kvalitativ og indholdsmæssig styrkelse af den undervisning, der 

tilbydes i de seks arresthuse. 

En arrestforvarer i et af de seks arresthuse vurderer undervisningen i arresthuset efter det første halve år 

med følgende kommentar: 

”Vores oplevelse er, at det før var lidt for meget hygge og fritidshjem. De indsatte oplever nu, at der 

stilles krav, og at det er seriøst.” 

En indsat, der deltog i undervisningen i et af arresthusene både før og efter importforsøget underbygger 

arrestforvarerens vurdering, da han bliver bedt om at vurdere, om undervisningen var den samme som før, 

hvor det ikke var VUC? 

”Nej nej, slet ikke, det var meget bedre med VUC. Da det ikke var dem, lavede vi ikke noget. Vi sad 

bare og snakkede. Da de andre kom [VUC], begyndte vi at lave opgaver, og fik lektier for, så det var 

bedre”. 

En af de betjente, der er involveret i projektet, oplever også en forskel før og efter importforsøget, og han 
lægger vægt på, at den individuelt tilpassede undervisning, som import at undervisning i hans optik er med 
til at fremme, er en styrke:  

 
”Jeg ved, at der er sket et skift i undervisningen, det er meget mere konkret og mindet på den enkelte 

indsatte, og der sker noget – det er meget bedre. Og det er måske også derfor, der er mange flere nu, 

der gerne vil have undervisning. De indsatte taler jo om det og påvirker hinanden”. 

En arrestforvarer fortæller, hvordan han mener, at undervisningen er blevet bedre, fordi underviserne har et 

fagligt miljø at trække på – et miljø som ikke er realistisk at opbygge i arresthusene alene: 

”Nogle steder har man rigtig gode relationer til de fængselslærere, der kommer. Vi havde også en 

fængselslærer, men det var lidt sløjt. Så fik vi en ordning med to kommunalt ansatte lærere, der delte 

en stilling, og der var også den dynamik, der er nu. Som lærere udefra med et bagland kommer de 

med noget mere faglighed. De har brug for sparring med ligesindede, og det får de, når de kommer 

udefra og fra et undervisningsmiljø”. 

Fra en indsats perspektiv er der også andre fordele ved, at underviserne kommer udefra. En indsat 

bemærker: 

”Det var godt, at det var nogle andre end de ansatte, der er der i forvejen. Nogen der ikke lige 

påpeger dig, for det du sidder inde for.(…) De kender dig ikke i forvejen og ved ikke alt muligt.” 

I forbindelse med importforsøget er der flere af deltagerne i projektet, der vurderer, at det skaber en 

seriøsitet omkring undervisningstilbuddet og en ny chance for de indsatte, at underviserne kommer udefra 

og ser de indsatte med nye øjne. Det er vigtigt, at arresthusene holder fast i det potentiale, så underviserne 

– også når de har været i huset længe – vedbliver med at indtage denne rolle. 
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Målgruppen og vilkårene stiller særlige krav til underviserne 
På grund af de store faglige niveauforskelle stilles der store krav til underviserne. Underviserne skal kunne 

undervise i flere niveauer og optimalt i flere fag samtidig. De undervisere, der normalt underviser på fvu-

niveau er vant til at differentiere undervisningen overfor en gruppe af elever med meget forskellige behov. I 

et arresthus kan faglige niveauforskelle blandt de indsatte være endnu større, og det kan være relevant at 

tilbyde avu-niveau og flere fag på samme hold. De undervisere, der er tilknyttet importforsøget, må i 

forlængelse heraf være kendetegnet ved, at de har kompetencer til at differentiere undervisningsindsatsen. 

En lærer beskriver nødvendigheden herfor: 

”Det kræver et stort fagligt overblik over fagene og materialerne, som gør det muligt at plukke 

i niveauerne - som en buffet - så de enkelte indsatte får det, som de har behov for”. 

Underviserne beskriver også, at man må være indstillet på, at målgruppen og vilkårene i et arresthus med 

indsatte, der befinder sig i en uafklaret situation, sætter sine begrænsninger i forhold til at gennemføre 

planlagte undervisningsforløb og opretholde motivationen hos eleverne. Nogle undervisere har gode 

erfaringer med at planlægge korte og afgrænsede forløb for de indsatte, men selv i de tilfælde, er det vigtigt 

at være indstillet på, at undervisningsforløbet pludseligt kan afbrydes. 

Fordelen ved at afholde meget korte forløb er, ifølge underviserne, at de indsatte oplever at nå de mål der er 

sat og gennemføre et forløb. En sådan positiv oplevelse kan måske være afgørende for, at den indsatte kan 

fastholde motivationen og senere hen har lyst til at genoptage et undervisnings- eller uddannelsesforløb i en 

af Kriminalforsorgens andre institutioner eller efter løsladelse. 

Lektier 
I et par af de seks arresthuse får de indsatte også lektier for. I begyndelsen fik eksempelvis alle indsatte i 

arresthuset i Svendborg lektier for, men her fandt man dog hurtigt ud af, at det ikke er alle, der kan håndtere 

hjemmeopgaver. Hjemmeopgaver tilpasses derfor og afstemmes med den enkelte indsatte. Der udvises også 

forståelse for, at lektierne ikke altid er lavet, hvis den indsatte har haft andre ting at tænke på.  

Evaluator vil anbefale, at man i alle arresthuse forsøger sig med at give de indsatte lektier for i de tilfælde, 

hvor den indsatte har den fornødne selvdisciplin og motivation til at håndtere hjemmeopgaver på cellen. 

Den store fordel ved at kunne give lektier for er, at de indsatte i en ofte relativ kort indsættelsestid lettere 

kan nå at rykke sig fagligt. En underviser, som pt. ikke giver de indsatte lektier for vurderer: 

”Jeg kunne godt tænke mig at prøve det af - det med at give lektier for – for hvis de kun 

bestiller noget i skolestuen, går det langsomt, og de har brug for at se, at det rykker, for at de 

kan bibeholde motivationen”. 

I arresthuset i Kolding har de netop besluttet at forsøge sig med en ordning, hvor eleverne - i tidsrummet 

efter undervisningen fra kl. 10 og til frokost kl. 11.45 og efter aftale med læreren – må lave lektier to og to 

sammen på cellen.  

Opsamling 
Evaluator vurderer, at der er sket et fagligt løft i den undervisning, som de indsatte tilbydes i de fleste af de 

seks arresthuse. Det hænger blandt andet sammen med, at underviserne i høj grad differentierer 

undervisningen, og at denne derfor tilpasses den enkeltes behov. I den forbindelse vil evaluator anbefale, at 

det i forbindelse med de lokale aftaler om import af undervisning over for VUC’erne fremhæves, at 
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undervisernes evne til at differentiere undervisningen er helt central. Både arrestpersonale og indsatte 

oplever også, at det tilfører værdi til undervisningen, at underviserne kommer udefra. For det første peges 

der på, at de eksterne undervisere kan gøre brug af et stort fagligt netværk, som timelærere og 

fængselslærere ikke altid har. For det andet har det værdi, at underviserne kommer ind som fagpersoner 

uden for systemet, som ser de indsatte med nye øjne og udelukkende ud fra et undervisningsfagligt 

perspektiv. 

I forhold til indholdet i undervisningen kan det være en udfordring at skabe fremdrift og udvikling for den 

enkelte indsatte, så han eller hun kan opretholde motivationen. Her har flere undervisere god erfaring med 

at give de indsatte, der er modtagelige herfor, lektier for, og det er noget evaluator vil anbefale, at 

underviserne i alle arresthuse afprøver. Det kan også være givtigt for de indsatte, at der sættes meget 

afgrænsede og opnåelige mål op for undervisningen, så de indsatte også efter kort tid ser, at de rykker sig 

fagligt i forhold til den indsats, der lægges i undervisningen. 
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5. Introduktion og samarbejde - to verdener mødes 
Import af undervisning i et arresthus stiller krav til dem, der kommer udefra, og som skal finde sig til rette i 

arresthuset og i den kultur, der er på stedet. Det stiller også krav til personale og ledelse i arresthuset, som 

skal være åbne over for nye ideer og procedurer, som kan udfordre gamle vaner og sikkerhedsprocedurer. 

Det generelle billede er, at samarbejdet på de enkelte institutioner i importforsøget er lykkedes godt. Der, 

hvor det er gået rigtig godt, har der været stor åbenhed og klare udmeldinger fra arresthusets side. 

Derudover har underviserne og de udpegede uddannelsesbetjente i projektet mødtes flere gange, og 

betjente og undervisere blevet præsenteret indgående for hinandens daglige praksis. Uddannelsesbetjente 

er en titel, der bruges om de betjente, der i de seks arresthuse er udpegede til at spille en særlig rolle i 

forsøget. Det er dog lidt forskelligt, hvor meget og hvordan de bruges. 

Introduktion til underviserne 
De fleste steder har underviserne mødt og fået en fornemmelse af de indsatte og hverdagen i arresthuset, 

før undervisningen er igangsat. Nogle steder er alle potentielle undervisere fra det lokale VUC blevet 

inviteret til et besøg i arresthuset, hvorefter de kunne melde sig som interesserede til lærergerningen i 

arresthuset. Andre steder var det de få, der allerede havde tilkendegivet, at de havde lyst til at undervise i et 

arresthus, der kom på besøg i arresthuset.  

I de fleste af de seks arresthuse fortæller underviserne, at de fra første dag har følt sig velkomne og trygge, 

og det understreges, at der er gjort en særlig indsats for at skabe en gensidig forståelse mellem to forskellige 

faggrupper fra to forskellige verdener. 

”Det har været rigtig positivt at komme i arresthuset helt fra begyndelsen, og det er blevet italesat, 

at vi kommer fra forskellige verdener, og at vi derfor måtte gøre en indsats for at forstå hinanden”. 

En underviser på et andet arresthus siger: 

”Jeg synes de har taget godt imod os - helt sikkert. Jeg tror især, det er fordi arrestforvareren er som 

han er, og der er en god tone. Vi havde nogle indledende møder, hvor vi var deroppe, og inden vi 

underviste, hilste vi på alle fanger to og to, så havde vi set dem, da vi startede”. 

Der, hvor det fungerer mindre godt, har underviserne ikke haft lejlighed til at møde arresthuspersonalet før 

forsøgets igangsættelse, og der har næsten kun været dialog på et ledelsesniveau mellem VUC og 

arresthuset. De udpegede uddannelsesbetjente i projektet har ligeledes kun spillet en lille rolle, og udført de 

mest praktiske og koordinerende opgaver i forbindelse med projektet. I slutningen af maj, hvor der blev 

afholdt en tværgående temadag - altså fire måneder inde i projektet - havde betjente og undervisere på et af 

arresthusene stadig ikke mødt hinanden, og da de mødte hinanden til temadagen, var det et afgørende 

skridt, der blev taget i projektet jf. denne observation fra en underviser: 

”Der begynder at være noget mere opbakning til projektet og undervisningen nu her (…)Det har 

rykket lidt lige nu, fordi vi fik talt sammen på temadagen (afholdt d. 30. maj 2013) – altså os 

undervisere og betjentene. Vi har ikke mødt betjentene i projektet før”. 

Citatet illustrerer, at en god relation både er vigtig mellem undervisere og indsatte, og i lige så høj grad 

mellem underviserne og arresthuspersonalet. En underviser sagde om opstarten: 
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”Det er ikke så meget relationen til de indsatte, der er udfordringen - vi kender målgruppen fra VUC. 

Det er relationen til betjentene og arresthuset, der er udfordrende – jeg føler mig ikke som en del af 

huset”. 

Der er meget stor variation i mødeaktiviteten i de enkelte arresthuse. Nogle steder har 

uddannelsesbetjentene og underviserne slet ikke mødt hinanden, og andre steder mødes de ofte. I Maribo 

er underviserne fra VUC inviteret til et personalemøde, hvilket også kan være en måde at få underviserne og 

projektet synliggjort for alle i arresthuset. 

 

Introduktionen skal gå begge veje 

Det er uden tvivl afgørende, at underviserne får et indblik i, hvordan arresthuspersonalets hverdag ser ud. 

Men det viser sig også at være vigtigt, at de udpegede uddannelsesbetjente ved, hvad underviserne kan, og 

hvad de helt praktisk tilbyder i skolestuen. En betjent, der deltager som uddannelsesbetjent i projektet, 

fortæller, hvorfor det er givtigt, at betjentene får indblik i undervisernes faglighed. 

”Det var vigtigt, at vi mødte lærerne ovre hos dem, og tog den tid det krævede. De viste os rundt og 

fortalte om den undervisning, de havde, og hvad eleverne kan bruge undervisningen til i forhold til at 

komme videre. Vi fik et godt indblik i, hvad der tilbydes i skolen, så vi ikke bare tror, det er noget dansk af 

en slags. Det skabte en gensidig forståelse for hinandens arbejde og vores faggrupper”.  

Dette underbygges af en drøftelse på et projektmøde i Arresthuset i Køge, hvor deltagerne understreger, at 

en folder om undervisningen til de indsatte også vil være givtig for de ansatte: ”Der er alt for lidt viden om, 

hvad undervisningen egentlig handler om” påpeger en mødedeltager. Og hvis de ikke kender indholdet, kan 

betjentene ikke forventes at hjælpe med at formidle undervisningstilbuddene til de indsatte. 

Fra projektledelsen i SFK var der lagt op til, at underviserne i de første møder med arresthuset skulle have tid 

til at fortælle om deres faglighed, de fag og niveauer, som de kan tilbyde de indsatte på arresthuset, så 

personalet får et indblik i, hvad det er der kommer til at ske i skolestuen.  Det er dog ikke lykkedes alle 

steder, og dette kan indikere, at den centrale projektledelse fra SFK med fordel kan være endnu tydeligere i 

forhold til at beskrive hvilke elementer, der er nødvendige at have med i en opstart af et samarbejde 

omkring import af undervisning. 

I Arresthuset i Svendborg har man gjort en ekstra indsats for at synliggøre underviserne og undervisnings-

tilbuddet ved at afholde en housewarming i undervisningslokalerne, og i Arresthuset Hobro er der samlet en 

intromappe med materiale om projektet med blandt andet billeder af underviserne, så der ikke er nogen 

tvivl om, hvem de nye ansigter i arresthuset er. Det er vigtigt, at de indsatte får kendskab til 

undervisningstilbuddet, men det er faktisk lige så vigtigt, at de ansatte ved, hvem lærerne er, og hvad der 

tilbydes med undervisningen, så de kan formidle tilbuddet ordentlig, når muligheden opstår og bakke op om 

projektet i hverdagen. 

(Projekt)ledelse, uddannelsesbetjente samt løbende tilpasning 
De steder, hvor man har valgt at bruge de udpegede uddannelsesbetjente aktivt, har disse også spillet en 

vigtig rolle i en introduktionsfase og i faciliteringen af et samarbejdet mellem eksterne undervisere og 

arresthuset. En underviser forklarer, hvordan uddannelsesbetjentene har bakket op om projektet og 

undervisernes arbejde: 
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”Når der er de her betjente, som er meget inde i projektet, og som vi kan bruge, virker det også som 

en anerkendelse af det vi gør – nogle gider sætte sig ind i det, og tror på, at vi kan gøre noget godt”. 

De steder, hvor de udpegede uddannelsesbetjente har været aktive i samarbejde om og i udviklingen af 

forsøget, har de i højere grad også formået at få tilpasset procedurerne for fx undervisernes rolle i 

hverdagen i arresthuset, betjentenes rolle i forhold til at oplyse om undervisningen og opgaven med at 

dokumentere de indsattes deltagelse i undervisning. Uddannelsesbetjentene har den daglige erfaring med 

hverdagen og sikkerheden i arresthuset, de kender klientellet og har et særligt indblik i projektet. Det 

betyder, at de kan være med til at udvikle samarbejdet og forsøget i en konstruktiv retning. 

Evalueringen viser også, at løbende og formaliseret mødeaktivitet med referater styrker samarbejdet, 

forventningsafstemningen og fremdriften i projektet. Referaterne tjener det særlige formål, at der holdes 

styr på de beslutninger, der træffes omkring projektet, så der ikke opstår tvivl om, hvorvidt en aftale er 

bindende. Der har været eksempler på, at det var uklart, hvilke procedurer, der var gældende, og det skaber 

utryghed og misforståelser i hverdagen undervisere og arresthuspersonale imellem.  

I det hele taget er der i flere af de seks arresthuse brug for lidt mere konsekvent (projekt)ledelse og en synlig 

ledelsesopbakning lokalt i projektet i forhold til at styrke det daglige samarbejde mellem VUC og arresthuset 

og sikre, at der er opbakning til projektet i hele personalegruppen i arresthuset. En underviser understreger, 

hvilken betydning ledelsesopbakningen har for projektet: 

”Vi oplevede fra dag et, at der var stor opbakning og god stemning omkring projektet. Alle var 

ligesom med på, at der skulle ske noget nyt i forhold til undervisningen på stedet. Min oplevelse er, at 

det er ledelsens fortjeneste – det er prioriteret, og der blev oplyst om det til de ansatte”. 

I den sammenhæng har konsulenterne fra arrestembederne i nogle af de seks arresthuse også spillet en 

vigtig rolle i forhold til at styrke opbakningen til og fremdriften i det enkelte arresthus, og sammen med den 

centrale projektledelse i SFK, udgør de en vigtig støtte i projektet. Evaluator vil dog anbefale, at der arbejdes 

på at skabe en stærk lokal (projekt)ledelse. En central projektleder og en ekstern konsulent kan ikke spille en 

særlig fremtrædende rolle i det daglige arbejde i arresthuset, og projektledelsen bør derfor ligge lokalt hos 

en udpeget projektleder, overvagtmesteren eller arrestforvareren i arresthuset. Konsulenten og den centrale 

projektleder i SFK skal dog fortsat spille en rolle som ressourceperson og indpisker i både et forsøg og i en 

eventuel permanent implementering af en importmodel. 

Opsamling 
Evaluator vurderer ud fra de foreløbige erfaringer fra de seks arresthuse, at en grundig introduktion af 

undervisningstilbuddet i de enkelte arresthuse er vigtig. Underviserne skal møde betjentene, og de skal have 

indblik i den dagligdag, der er i arresthuset. Men det er også vigtigt, at arresthuspersonalet får indblik i 

undervisernes faglighed, og det de konkret tilbyder i undervisningen. Således skal introduktionen gå begge 

veje. Det er med til at sikre opbakning til projektet, og det betyder, at personalet bedre kan agere 

ambassadører for undervisningen. En god introduktion kræver et godt stykke arbejde fra både VUC og fra 

arresthuset, men det er en vigtig investering.  

I forsøget er der lagt op til, at der i hvert arresthus nedsættes en følgegruppe, hvor den tilknyttede konsulent 

fra arrestembedet, arrestforvareren og ledelsen fra de eksterne udbydere af undervisning og vejledning 

mødes. Evalueringen peger på, at gruppen skal udvides, så også undervisere og udpegede 

uddannelsesbetjente fra arresthuset deltager i løbende koordineringsmøder. Det er vigtigt, at dialogen ikke 
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kun foregår på et ledelsesniveau. Det er også vigtigt for forsøget, at arresthuspersonalet er åbne og lytter til 

forslag og ideer fra underviserne, og at den lokale ledelse herefter giver klare udmeldinger, når der træffes 

beslutninger. I det hele taget kalder forsøget flere steder på en stærkere og tydeligere (projekt)ledelse især 

lokalt men også til dels centralt fra SFK og arrestembedernes side. 

Det kan selvfølgelig være aktuelt at afholde møder, hvor der kun er ledelsesrepræsentanter til stede, hvis 

der eksempelvis er ledelses- og kontraktmæssige forhold, der skal drøftes. Evalueringen tyder dog på, at der 

på de lokale møder – i hvert fald i opstarten - med fordel skal være fokus på at drøfte og udvikle de daglige 

procedurer for fx undervisernes rolle i hverdagen i arresthuset, betjentenes rolle i forhold til at oplyse om 

undervisningen og arbejdet med at dokumentere de indsattes deltagelse i undervisning. 

Endelig er det en klar anbefaling, at der udpeges minimum to eller tre uddannelsesbetjente, som spiller en 

central rolle i opstartsfasen og i samarbejdet med underviserne i drøftelsen og udviklingen af de daglige 

procedurer, der skal være på plads, når undervisningen skal importeres fra en ekstern leverandør. 
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6. Den praktiske dagligdag og koordineringen 
I de seks arresthuse varierer det, hvordan dagligdagen praktisk er organiseret omkring import af 

undervisning. De fleste steder fungerer det sådan, at underviserne melder sig i vagten og får udleveret en 

alarm, før undervisningen skal begynde. De fleste steder får underviserne også en snak med de betjente, der 

er på arbejde i arresthuset, og nogle steder gennemgår betjente og undervisere holdlisten sammen for at se, 

om der er nogle af de indsatte, der ikke er til stede, eller for at underviserne eventuelt kan briefes om 

forskellige forhold. Nogle steder bruger underviserne tiden før og efter undervisningen på at tale med de 

indsatte om deres ønsker og behov, gennemføre test og give de indsatte feedback på de test der 

gennemføres. 

Hold og deltagerlister 
Holdene i de seks arresthuse er sammensat ud fra lidt forskellige logikker. Flere steder er holdene i 

udgangspunktet opdelt efter, om der undervises i enten matematik eller dansk, og de steder er der ofte en 

del overlap mellem deltagerne på de to hold, da mange indsatte ønsker at modtage både matematik- og 

danskundervisning. Andre steder er holdene i udgangspunktet opdelt ud fra sikkerhedshensyn. I arresthuset 

i Maribo havde de i en periode to hold, hvor det ene hold bestod af fire indsatte med behov for særlig 

beskyttelse. I Arresthuset i Køge er holdene inddelt sådan, at det ene hold består af rocker- og 

bandemedlemmer. 

Sammensætningen af hold bliver af sikkerhedsmæssige hensyn alle steder gennemgået af personalet i 

arresthuset. Nogle steder er det underviserne, der forestår det praktiske, når nye indsatte skal optages på 

holdene, og andre steder er det arresthuspersonalet. I arresthuset i Svendborg er det underviserne, der står 

for planlægning og koordinering af hold og deltagerlister. Hver uge udarbejdes et skema over næste uges 

undervisning, så betjentene ved, hvem der er til undervisning hvornår. I arresthuset i Køge er det en 

uddannelsesbetjent, der ud fra anmodningssedler, placerer de indsatte på holdene. Der er fordele og 

ulemper ved begge måder at planlægge undervisningen.  

Når det er underviserne, der sammensætter de enkelte hold går tiden, som de bruger på denne opgave 

potentielt fra den tid, hvor de kan teste, undervise og vejlede. Til gengæld får underviserne et overblik over, 

hvem der kommer hvornår, så de kan forberede undervisningen bedst muligt ud fra de indsattes individuelle 

behov, og så de kan sammensætte holdene ud fra faglige hensyn. Når personalet i arresthuset inddeler de 

indsatte i hold og udarbejder deltagerlister, ved underviserne ikke, hvem der dukker op, og det kan være en 

større udfordring at tilpasse undervisningen til de indsattes faglige behov. Omvendt er det 

arresthuspersonalet, der har et indgående kendskab til de indsatte og eventuelle sikkerhedsmæssige 

forhold, hvilket også spiller en væsentlig rolle ved en holdsammensætning. 

I forhold til holdundervisningen er der i forsøget også en løbende afprøvning af, hvor mange indsatte de 

enkelte hold kan bestå af. I den sammenhæng er der flere relevante hensyn at tage. Som nævnt i kapitel 3 

skal den økonomiske rentabilitet løbende overvejes, og det skal afvejes, om arresthuset skal imødekomme 

bredden eller dybden hos de indsatte og deres behov for undervisning. Dertil kommer sikkerhedsspørgsmål 

og de pædagogiske hensyn. I arresthuset i Maribo har man fx det udgangspunkt, at holdene skal bestå af 5-6 

indsatte før det kan hænge sammen økonomisk; samtidig er der sat et max på 6 indsatte pr. hold pga. 

sikkerhedsmæssige hensyn. I arresthuset Køge arbejdede de først med et maksimum på 8 indsatte per hold. 

I dag har de skåret det ned til 6 indsatte. Det skyldes især, at de store hold førte til uro og 

koncentrationsbesvær i undervisningssituationen. I arresthuset i Hobro er der et maksimum på 4 indsatte pr. 
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hold, og på grund af de fysiske faciliteter er der kun mulighed for at have tre til undervisning ad gangen i 

Viborg. 

Hvem skal hente de indsatte, når det er tid til undervisning? 
I de seks arresthuse varierer det, om det er underviserne fra VUC eller arresthuspersonalet, der er rundt på 

cellerne for at hente de indsatte til undervisningen. Nogle steder varierer det endda fra underviser til 

underviser.  

Fordelene ved at underviserne henter de indsatte på cellerne, og fører dem til undervisning, er, at de får en 

fortrolig snak med de indsatte og møder dem på tomandshånd før undervisningen starter. Den relation er 

vigtig for nogle undervisere. Det er også på denne måde, at der kan opstå en spontan vejledningssituation, 

hvor underviserne får talt med den indsatte om, hvad han eller hun kan bruge undervisningen til, og hvilke 

tanker vedkommende har om videre uddannelse og beskæftigelse. Endelig bruges det indledende møde, 

hvor underviserne henter den indsatte også som en slags forventningsafstemning, hvor underviseren får 

viden om, hvorfor den indsatte den pågældende dag måske ikke er motiveret. En underviser forklarer: 

”Vores leder holdt meget fast i, at vi ikke skulle hente de indsatte, men så kom det meget naturligt, at det 

var nemmere. Vi ser lynhurtigt, hvordan det lige ser ud i dag, og vi får lige ordnet det på stedet – det er 

ofte her der foregår en form for vejledning. Og så hører vi, hvad der er i deres hoved – har de lige haft et 

nedslående besøg eller er retssagen i morgen. Og så er vi er ikke afhængige af, at betjentene lige har tid. 

Det er mere fleksibelt”. 

I arresthuset i Maribo har man ud fra sikkerhedsmæssige hensyn valgt at holde fast i, at det er betjentenes 

opgave at få låst de indsatte ud og ind af deres celler, når de skal til undervisning. Underviserne oplever, at 

det er meldt klart ud, at der er tale om sikkerhedshensyn, og alle er umiddelbart tilfredse med den løsning, 

der er valgt. 

Evaluator vil hverken anbefale den ene eller anden løsning men blot konkludere, at hvis sikkerheden kan 

opretholdes, giver det for nogle undervisere fleksibilitet og indholdsmæssig værdi, at de selv har mulighed 

for at hente de indsatte på cellen. Ellers kan det være en fordel, at underviserne på et andet tidspunkt har 

mulighed for at møde de indsatte på tomandshånd uden for en undervisningssituation. 

 

Støtte og krav til de indsatte 
Nogle steder er det en udfordring, at de indsatte ikke altid er klar til tiden, når undervisningen begynder, og 

at de indsatte ofte kommer for sent. Det har ikke alle steder været tydeligt for underviserne, hvilke 

morgenrutiner, der er på arresthuset i forhold til, hvornår de indsatte vækkes og kan forventes at møde op 

til undervisning. Dette peger for det første tilbage på vigtigheden af en ordentlig introduktion af 

underviserne i starten af et samarbejde, hvor underviserne får indblik i de daglige rutiner i arresthuset. For 

det andet er det tydeligt, at der fra arresthus til arresthus er forskel på, i hvilket omfang betjentene mener, 

de skal støtte de indsatte, som kan have svært ved at komme op om morgenen til en undervisningstime, der 

begynder kl. 8. Nogle steder vil personalet gerne banke på en ekstra gang, eller flytte den indsatte over på et 

andet hold som begynder kl. 10. Andre steder mener de ikke, at de har mulighed at gøre så meget ekstra. I 

den sammenhæng er det vigtigt, at det er tydeligt for alle, hvem der har ansvar for hvad i forhold til at få 

samarbejdet og hverdagen til at glide.  
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I Svendborg har de ansvarligtgjort og stillet krav til de indsatte. På anmodningssedlen til undervisning er det 

beskrevet, hvad de indsatte indleder sig på, hvis de anmoder om undervisning. På anmodningsseddelen er 

det anført, hvornår undervisningen foregår, at der ingen pauser er, at de indsatte forventes at være klar, når 

undervisningen begynder. Det fremgår også , at man risikerer at blive udelukket fra undervisningen, hvis 

man ikke overholder de krav, der er beskrevet (Se bilag 1). 

Evalueringen peger på, at underviserne oplever færre problemer med de indsattes tilgang og motivation i 

undervisningssituationen i de arresthuse, hvor der bliver stillet krav til de indsatte. Det er dog ikke 

underviserne alene, der skal sikre seriøsiteten – det er i høj grad også arresthuspersonalet, der skal 

implementere en seriøs og konsekvens tilgang til undervisningstilbuddet, så underviserne kan arbejde under 

nogle vilkår, som understøtter et fagligt miljø i undervisningssituationen. 

Fagligt fokus i undervisningssituationen 
Arresthuspersonalet er med til at understøtte undervisningen i den måde, hvorpå undervisningen omtales 

og ved prioritering af undervisning i forhold til andre aktiviteter. En underviser fortæller om opbakningen til 

projektet i Hobro: 

”Der er rigtig god opbakning fra arresthuset, det er ikke fordi de blander sig så meget, men de sørger for 

at informere om det til de nye, og at det hedder undervisning frem for alt andet – så må træning fx 

komme efter – det er meldt ud, og det har de taget til sig. De indsatte har også nogle gange nogle timer i 

produktionen, men der har ikke været nogle problemer - for undervisning kommer først”. 

I arresthuset i Kolding har de løbende udviklet organiseringen af undervisningen, og i juni blev det på et 

møde besluttet, at rygepauser tager for meget tid af undervisningstiden. De indsatte må derfor vente med at 

ryge, til de kommer tilbage på cellen. Den slags udmeldinger og klare retningslinjer er også med til at 

fastholde seriøsiteten omkring undervisningen og er med til at understrege, at der er tale om 

kompetencegivende undervisning, der kræver noget af den indsatte. I et af de andre seks arresthuse, er der 

eksempler på, at de er mere varsomme med at stille krav til de indsatte. Her er arrestforvareren glad for, at 

undervisningen er blevet mere seriøs, men han stiller samtidig spørgsmålstegn ved, hvor mange krav, man 

kan stille de indsatte i forbindelse med undervisningen. Evalueringen tyder dog på, at det giver gode 

resultater, og at nogle indsatte vokser i undervisningen og opdager, at de får noget med fra den tid, som de 

bruger i skolen. 

Her er et eksempel på, at underviserne oplever, at de indsatte tager retningslinjerne til sig, og at der opstår 

en social kontrol de indsatte imellem i forbindelse med undervisningssituationen: 

”De indsatte er også med til at opretholde roen – ’hov, du må ikke ta’ kaffe med’, hørte jeg en der sagde 

og så – ’nå nej, det er rigtigt’ - de holder øje med hinanden og hjælper hinanden til at overholde de 

regler, vi har sat”. 

Det er nogle steder en udfordring at fastholde, at undervisningen skal bruges til faglige formål. I arresthuset i 

Køge har de eksempelvis forsøgt sig med eneundervisning for at se, hvor mange der dukkede op, når der ikke 

er et socialt element i at komme til undervisning. Uddannelsesbetjenten fortæller: 

”I sidste uge tog vi dem ned til eneundervisning som et forsøg. Der var nogen, der ikke længere var 

interesseret, når de skulle derned alene - og det er jo sigende. Vi har bakset lidt med, at der er nogen, der 

kommer ned og sidder og laver noget andet. Med det her forsøg, har vi prøvet at finde vi ud af, hvem de 

er. Nu mangler vi at finde ud af, hvad vi gør med dem”. 
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Nogle steder oplever underviserne også, at de indsatte har meget svært ved at koncentrere sig i ret lang tid 

af gangen, og underviserne forsøger sig med forskellige metoder og drøfter muligheden for at bruge 

høretelefoner. Enkelte indsatte får sågar eneundervisning i skolestuen eller på cellen, når de andre er 

færdige med undervisningen. En underviser forklarer dette forhold med, at flere af de indsatte slet ikke er 

bekendt med at arbejde på den måde, som man tager for givet i en klasseundervisningssituation, og at der er 

behov for at give dem alternative muligheder for undervising. 

Opsamling 
Holdsammensætningen og størrelsen på holdene til undervisningen i de seks arresthuse afspejler de lokale 

behov, og det er vigtigt, at det kan tilpasses lokalt, så der kan tages hensyn til sikkerhedsmæssige forhold, 

lokalefaciliteter og undervisernes kompetencer. Det bør dog overvejes, om det er underviserne eller 

arresthuspersonalet, som fremover skal bruge ressourcer på at udarbejde deltagerlister og sammensætte de 

enkelte hold.   

I forhold til at hente og bringe de indsatte til og fra undervisningen viser det sig, at det kan fungere, både når 

det er betjentene og underviserne, der tager sig af denne opgave. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, 

om underviserne mister en relevant mulighed for at opbygge en tryg relation og/eller en vejlederrolle i 

forhold til den indsatte i de arresthuse, hvor underviserne ikke bringer de indsatte til og fra undervisning. 

Vigtigst af alt skal procedurerne være klare og ens for alle undervisere i samme arresthus, så der ikke opstår 

forvirring omkring roller og ansvarsområder i arresthuset.  

Det varierer meget fra arresthus til arresthus, om underviserne oplever udfordringer med at opretholde ro 

og orden i undervisningssituationen. Evalueringen peger på, at krav og klare udmeldinger til de indsatte om, 

at der er tale om et seriøst tilbud, gavner undervisningssituationen. Evaluator vil i den sammenhæng 

anbefale, at man på alle arresthuse beskriver retningslinjer for at deltage i undervisningen, så det bliver 

tydeligt for de indsatte, hvad det kræves af dem, når de deltager i undervisningen. Her er der dog også tale 

om en fin balance mellem at ansvarliggøre de indsatte og erkende, at nogle indsatte har brug for ekstra 

støtte, før det lykkedes dem at komme op om morgenen og få et fagligt udbytte af undervisningen. 
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7. Hvordan formidles muligheden for undervisning og hvem vælger 

undervisningen til? 
I importforsøget er det op til det enkelte arresthus, hvordan de vil introducere de indsatte til muligheden for 

at få undervisning, og det varierer derfor, hvordan dette gøres i de seks arresthuse, der er med i forsøget. 

Den første introduktion bør suppleres af løbende opfølgning 
I alle seks arresthuse er man bevidste om, at de indsatte skal orienteres om muligheden for at få 

undervisning og flere steder er det blevet et fast punkt i en indsættelsessamtale. For at understøtte at alle 

indsatte får den samme information om muligheden for undervisning og vejledning, har man i Kolding 

besluttet, at UU og VUC udarbejder noget informationsmateriale, hvor de beskriver, hvad de kan tilbyde. 

Dette materiale er vedhæftet den danske version af arresthusets husorden, som den indsatte får udleveret 

umiddelbart efter indsættelse. I Køge er det lokale VUC også i gang med at udarbejde en lille folder om 

undervisningstilbuddet. 

Det varierer i noget omfang, hvorvidt den indsatte efterfølgende  motiveres til og oplyses om mulighederne 

for at modtage undervisning. En uddannelsesbetjent fortæller om indsatsen med at informere de indsatte, 

og af citatet fremgår det, at man nogle gange er opmærksom på at følge op, omend der ikke er faste 

procedurer for dette: 

”Indsættelsessamtalen er første tidspunkt, hvor de hører om undervisningen, og det er inden for de 

første par dage. Der er ikke en systematisk opfølgning, men vi spørger løbende, når vi taler med de 

indsatte i dagligdagen - om arbejde men også om uddannelse.” 

Den brede opbakning til projektet og til undervisningen i arresthuset, bliver særligt underbygget i Svendborg, 

hvor der afholdes tværfaglige møder mellem undervisere og arresthuspersonale. Det er dog hele tiden 

vigtigt at bemærke, at alle former for mødeaktivitet er ressourcekrævende for både arresthuspersonalet og 

underviserne, og aktiviteter af denne art skal afvejes i forhold til ressourceforbruget. 

I Kolding pointerer arrestforvareren, at alle betjente har en stor opgave i forhold til at formidle og motivere 

de indsatte, der har behov for undervisning. En betjent fra uddannelsesteamet supplerer: 

”Det er ikke nok at præsentere skolen ved indsættelsessamtalen og så afvente en anmodningsseddel 

om undervisning, der skal følges op. De kan ikke tage det ind så tidligt, når de lige er landet”. 

Dette underbygges af oplevelsen i flere arresthuse, hvor flere indsatte efter lidt tid vender tilbage og viser 

interesse for undervisning – en tendens der understøttes, hvis der er fokus på projektet i det enkelte 

arresthus, og undervisning er noget, der bliver talt om løbende. 

Evalueringen viser tegn på, at når der er bred opbakning til projektet blandt de ansatte i arresthuset sikres 

en bredere visitation. Et kendskab til projektet og projektets formål betyder, at personalet løbende er 

opmærksomme på muligheden for undervisning i deres daglige kontakt med de indsatte. I arresthuset i 

Maribo er det udbredt, at også socialrådgiverne og behandlingskonsulenten tænker 

undervisningsmuligheder ind og er opmærksomme på, om de indsatte kunne få gavn af dette. 

Den løbende opbakning og opmærksomhed omkring projektet fra de ansatte er vigtig både for at støtte op 

om underviserne og projektets fremdrift, men også for at sikre at flere indsatte ser muligheden for at vælge 

undervisning til under deres ophold i arresthuset. 
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Anmodningssedlernes fordele og ulemper 
I alle seks arresthuse er en anmodnings- eller tilmeldingsseddel et centralt redskab i visitationen til 

undervisningen. Anmodningssedler er et redskab, der bruges i mange af Kriminalforsorgens fængsler og 

arresthuse. Formålet er, at de indsatte med anmodningssedlerne kan komme i kontakt med eksempelvis 

læge, socialrådgiver eller skolen.  Anmodningssedlerne har som redskab den fordel, at det er en metode, 

som både indsatte og ansatte er vant til at bruge. Dertil afgives ønsket skriftligt med en anmodningsseddel, 

hvilket kan gøre ønsket mere gældende end en mundtlig tilkendegivelse på gangen, da de indsatte – og 

ansatte - bedre kan holdes op på en skriftlig anmodning. 

Omvendt kan anmodning om undervisning via anmodningssedlerne betyde, at de ansatte i mindre grad er 

opmærksomme på, om nogle indsatte har brug for ekstra information om et undervisningstilbud eller en 

opmuntrende samtale, før de indser, at undervisningen måske er noget for dem. 

En ulempe ved anmodningssedlerne – hvis de står alene – kan også være, at det kræver et initiativ fra den 

indsatte, hvilket langt fra alle indsatte er i stand til. En betjent i projektet mener: 

”Visitationen til skolen foregår med håndsoprækning (på eget initiativ via anmodningssedlerne, red.) 

- hvem vil gerne? Først når de er kommet på et hold, bliver de testet. Og det kan betyde, at vi ikke får 

de svageste med”. 

I forlængelse heraf viser dette citat fra en overvagtmester, at rekrutteringen til undervisningen bør tage 

mere hensyn til dem, der er særligt svage, og som har brug for et ekstra skub eller to: 

”Vi har ingen ordblindeundervisning, selv om vi har læreren til det, for der er ikke nogen af dem, der 

søger skolen, der har behovet – men det betyder jo ikke, at de ikke er der. Vi kan se, at de er der, når 

de kommer igen og igen og skal have hjælp med små ting omkring det skriftlige, eller skal have læst 

personlige breve højt”. 

Det er altså ikke altid, at de indsatte - som personalet faktisk kan se har et stort behov - ønsker undervisning. 

Det skyldes flere forhold. For det første vurderer underviserne, at det kan kræve et meget stort individuelt 

motivationsarbejde, da gruppen af de allersvageste læsere og de ordblinde ofte godt ved, at de er meget 

svage og ikke ønsker at fremstille dette. Det kan for det andet skyldes, at der ikke foregår nogen systematisk 

screening eller udredning af de indsattes uddannelsesbehov og ønsker. I importforsøget er det først, når den 

indsatte søger skolen, at denne bliver testet. Derfor kan det være svært for både den indsatte selv og de 

ansatte at vide, om den indsatte har et behov, som arresthuset kan imødekomme. 

Jf. ovenstående afsnit kan en løbende opbakning til og synlighed omkring projektet blandt de indsatte dog 

styrke, at flere af de indsatte, der ikke fra dag ét ser undervisningen som en mulighed, senere hen motiveres 

til undervisning.  

Konkurrencen om de ressourcestærke indsatte 
En uddannelsesbetjent fra et af de seks arresthuse karakteriserer i nedenstående citat fordelingen af de 

indsatte i forhold til beskæftigelse i det pågældende arresthus: 

”Groft sagt er det den bedste tredjedel af de indsatte, der er i produktionen, den dårligste tredjedel 

laver ikke noget, og den midterste del, er så dem, der kommer i skolen. Og det skyldes nok, at dem, 

der kan noget, dem får værkmesteren rekrutteret til produktionen”. 
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Det er vigtigt at bemærke, at denne karakteristik ikke kan underbygges med kvantitative data, og at 

eksemplet stammer fra én betjent i ét enkelt arresthus. Det er dog alligevel værd at bemærke, at der kan 

opstå konkurrence om de ressourcestærke indsatte, når der skal rekrutteres til de forskellige 

beskæftigelsestilbud i arresthuset.  

I det arresthus, hvor udtalelsen stammer fra, virker værkmesteren som ambassadør for produktionen, men 

der er ikke nogen, der har en lignende rolle i forhold til undervisningen. Produktionen får derfor lettere fat i 

de ressourcestærke indsatte, og produktionen er en mere synlig beskæftigelsesmulighed. Det understreger, 

at det er vigtigt, at der også er ambassadører for undervisningen i hverdagen i arresthuset. En 

ambassadørrolle og en synliggørelse af undervisningen kan skabes på flere måder. Evalueringen tyder på, at 

udpegede uddannelsesbetjente fungerer godt som ambassadører og hertil kan øvrigt fagpersonale med 

fordel være opmærksomme på muligheden i den daglige dialog med de indsatte.  

Dette underbygges af, at der er stor efterspørgsel på undervisning de steder, hvor arresthusene har gjort et 

stort stykke arbejde for at inddrage alle de ansatte i forsøget, og hvor undervisere og skolestue er blevet 

gjort synlige for de indsatte. Underviserne og skolestuen er blevet synlige via en housewarming et sted, et 

andet sted er der billeder af underviserne i en tilgængelig mappe og nogle steder opsøger underviserne de 

indsatte på cellerne.  

I arbejdet med at gøre undervisningen til et attraktivt beskæftigelsestilbud kan de eksisterende 

beskæftigelsesvilkår i arresthuset spille en stor rolle. Har arresthuset en produktion med ordrer, der giver 

gode muligheder for at tilbyde de indsatte meningsfuld beskæftigelse, er der risiko for, at der opstår en 

konkurrence om de ressourcestærke indsatte. Hvis produktionen er presset på grund af mange og tunge 

ordrer, kan værkmesteren være tilbageholdende med at afgive de ressourcestærke indsatte til undervisning 

nogle timer om ugen. Den ene positive og relevante beskæftigelsesmulighed (produktionen) risikerer at 

spænde ben for den anden (undervisningen). 

Hertil kommer, at de indsatte også har et større incitament til at sikre sig en fast plads i produktionen, hvor 

der dels kan lægges flere timer og dels kan arbejdes på akkord. Det er ikke noget der forekommer i alle 

arresthuse, men bemærkes af en underviser: 

”Vi har oplevet det nogle få gange, hvor de havde en levering, hvor en enkelt indsat hellere ville 

deltage i arbejdet på værkstedet end have undervisning - en anden ville have undervisning. Det 

trækker hos dem, at de kan tjene penge på værkstedet, det kan vi godt mærke.” 

Det er ikke udbredt alle steder, men nogle steder kan det være vigtigt, at arresthusene tilbyder muligheden 

for at kombinere beskæftigelsestilbud indenfor både produktion og undervisning, hvis altså undervisningen 

skal styrkes i de arresthuse, hvor der også er gode muligheder for beskæftigelse i produktionen. 

Noget tyder på, at det i de mindre arresthuse er lettere at få logistikken til at gå op i forhold til at give de 

indsatte mulighed for både at deltage i undervisningen og blive beskæftiget på værkstedet. En 

uddannelsesbetjent i Svendborg siger: 

”Det er lidt de samme, der kan og vil arbejde og også være i uddannelse, men det har vi fundet 

løsninger på. Fx har vi fået en hjælpegangmand, så ham der ellers er gangmand også har tid til at 

være i skole. Der er også flere af dem på værkstedet, der går i skole, og så står det lidt stille, og vi har 

fundet et par ekstra til værkstedet, når dem på værkstedet er i skole. I de store huse, hvor ansvaret er 

fordelt på flere folk, og hvor der er en værkmester - er det måske sværere at koordinere”.  
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Ovenstående tyder på, at en fleksibel tilgang, der forebygger en kamp om de mest ressourcestærke indsatte, 

kan være lettere at implementere i de små arresthuse. I de større arresthuse kræver det et tæt samarbejde 

mellem repræsentanter for undervisningstilbuddet og værkmestrene, så værkmestrene også støtter op om 

tilbuddet om undervisning og finder en række fleksible løsninger. 

I forlængelse af dette peger en arrestforvarer fra et af arresthusene på, at importforsøget og satsningen på 

at skabe et styrket tilbud om uddannelse til de indsatte i det hele taget risikerer at blive modarbejdet af det 

økonomiske incitament, der ligger i den måde som arresthusenes økonomi fungerer på. Arresthusene skal – 

hvis der ikke følger projektmidler med - finde midler i arresthusenes drift til undervisernes løn, 

undervisningsmaterialer samt dusør til de indsatte, der får undervisning. Værksmesterens løn, udgifter til 

materialer samt dusøren til de indsatte i produktionen kan derimod potentielt dækkes af den indtægt, som 

arresthuset får fra produktionen. De økonomiske incitamenter peger således i retning af produktion frem for 

undervisning, og det er en omstændighed, det er værd at være opmærksom på. 

Opsamling 
I arresthusene er rekrutteringen af de indsatte til undervisning i høj grad afhængig af de indsattes eget 

initiativ. I nogle arresthuse kunne et bedre opsøgende arbejde og en bredere opbakning til projektet blandt 

de ansatte være med til at sikre, at de indsatte, der har behov for det, får et skub i den rigtige retning og 

motiveres til at deltage i undervisningen. Opbakningen til undervisningen og synligheden af de enkelte tilbud 

kan med fordel opdyrkes i hele arresthuset via udpegede uddannelsesbetjente, som kan fungere som 

ambassadører for projektet. Evaluator vil også anbefale, at arresthusene får beskrevet procedurer i forhold 

til at informere de indsatte om muligheden for at få undervisning, uagtet om denne består af udleveret 

skriftligt materiale, et fast punkt i indsættelsessamtalen, et løbende fokusområde for alle personalegrupper, 

der har kontakt med de indsatte eller en kombination af flere metoder.  

Evalueringen peger også på, at det nogle steder er relevant at forebygge, at der opstår en konkurrence om 

de ressourcestærke indsatte. I den sammenhæng er incitamentet til at besætte pladser i produktionen 

større for arresthusene, da produktionen er en indtægtsgivende virksomhed, mens undervisningen er en 

udgift for arresthuset. Derfor er det afgørende at skabe en praksis, hvor de indsatte både kan modtage 

undervisning og beskæftige sig i produktionen. Evaluator vil i den sammenhæng anbefale, at der løbende 

følges op på, i hvilket omfang dette udgør en barriere i forhold til arresthusenes opbakning til at styrke 

uddannelsesindsatsen – uagtet om der er tale om en model med import af undervisning eller en en anden 

model.  
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8. Import af uddannelsesvejledning 
I importforsøget er den kommunale Ungdommens Uddannelses vejledning (UU-vejledningen) involveret i to 

af de seks arresthuse, der er med i forsøget. I Kolding er der lavet en selvstændig aftale mellem 

Kriminalforsorgen og UU-vejledningen og her er tilknyttet to vejledere. I Viborg og Hobro er UU-vejledningen 

tilknyttet via Kriminalforsorgens aftale med VUC, så VUC kan gøre brug af UU-vejledningen, når der opstår et 

behov herfor.  

I Hobro er UU-vejledningen ikke blevet involveret. Dette skyldes, at den uddannelseskonsulent fra VUC, der 

har vejlederkompetence, har været i stand til at opfylde det behov, der har været. ”UU-vejledningen skal på 

banen, når der er behov for vejledning i forhold til de videregående uddannelser og i forhold til de indsattes 

mere langsigtede og konkrete uddannelses- og beskæftigelsesønsker”, mener afdelingsleder på VUC i Hobro. 

Han tror, at behovet vil opstå over tid, hvorfor han synes, at det er godt at have UU- vejledningen i 

baghånden. 

Karakteristik af UU-vejledningen på Arresthuset i Kolding 
Som nævnt er det kun Arresthuset i Kolding, der importerer uddannelsesvejledning. Dette afsnit samler op 

på de erfaringer, der er gjort i Kolding efter det første halve år. 

I Kolding har de to vejledere, der er tilknyttet, sammenlagt haft syv timer om ugen til arbejdet i arresthuset. 

Timerne dækker vejledningssamtaler og det mellemliggende arbejde mellem samtalerne, hvor vejlederen fx 

undersøger adgangskrav til en uddannelse eller skaffer informationsmateriale. Hertil skal timerne dække 

koordinering vejlederne imellem, dokumentation og koordinering og mødeaktivitet med arresthuset. I den 

sidste periode har den ene vejleder dog været sygemeldt, og der er derfor kun leveret 3,5 time om ugen. 

Fordi UU-vejledningen er en lille organisation med få medarbejdere, havde UU-vejledningen i Kolding ikke 

mulighed for at tilbyde en vikar til at dække de timer, som ikke er afviklet. Det er planen at indhente timerne 

i efteråret i det omfang, der er et behov for vejledning. 

UU-vejledningen har været aktiv i Kolding fra slutningen af februar til hen imod slutningen af juni. I april var 

vejlederne ligesom underviserne lockoutet, og der var ingen vejledningsaktivitet i den periode. Det vil sige, 

at vejledningen har været et reelt tilbud i sammenlagt godt tre måneder. Ifølge vejledernes registreringer er 

der foretaget et sted mellem 35 og 40 samtaler. Flere er foretaget med den samme indsatte, og nogle er 

korte tilbagemeldinger, mens andre er længere samtaler om drømme og ønsker hos den indsatte. 

Registreringerne viser, at vejlederne i alt har været i en eller anden form for vejlederrolle over for ca. 30 

indsatte. 

Vejlederne spørger i samtalerne ind til den indsattes ønsker og mål og får klarlagt, hvor den indsatte står i 

forhold til et eksisterende skole- og uddannelsesniveau. Dertil undersøges faktuelle forhold i relation til den 

indsattes ønsker og drømme og endelig klargøres det, om de indsatte har et behov, der kan imødekommes 

af den undervisning, der tilbydes i arresthuset. 

Det foregår i praksis sådan, at vejlederne opsøger de indsatte, som har afleveret en anmodningsseddel om 

undervisning. En af vejlederne fortæller her, hvordan de går til opgaven: 

”Jeg banker på, og når jeg går ind, spørger jeg, om de vil snakke - og det vil de gerne. Jeg siger, at jeg 

ikke har nogen bemyndigelse til noget, men at jeg kan vejlede dem, og undersøge det for dem, der er 

behov for. Jeg får lige kridtet banen op og stemt forventningerne af. Vi taler sjældent straf og dom, 
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og det interesserer mig heller ikke. Jeg vil vide, om de har nogle tanker om, hvad de vil, og så får jeg 

noget baggrund på”. 

Vejlederne laver i kraft af deres synlighed i arresthuset også et stykke opsøgende arbejde. Ofte er der andre 

indsatte, der også gerne vil snakke, og på den måde bliver målgruppen lidt bredere end lige den gruppe, der 

har anmodet om undervisning. Dette var ikke en del af den oprindelige aftale mellem Kriminalforsorgen og 

UU-vejledningen, men det fungerer godt, og det giver mening, at der er tid til den opsøgende del, vurderer 

en af vejlederne på arresthuset og uddyber: 

”Fx kan jeg være inde hos en indsat, som så har besøg af en anden indsat, og det viser sig, at denne 

også gerne vil have en samtale. Min opfattelse er, at de reelt er interesserede, og at det ikke bare er 

dagens sjove indslag”. 

Vejledningen tilbydes således til dem, der anmoder om undervisning og derudover til dem, der mere eller 

mindre tilfældigt hører om muligheden. Der informeres altså ikke bredt om muligheden for at få vejledning. I 

Kolding har de dog netop besluttet, at der skal laves en informationsside om vejledningstilbuddet, som de 

indsatte får udleveret ved indsættelse. Evaluator mener, at det er vigtigt, at vejledningen ikke kun tilbydes til 

dem, der anmoder om undervisning i arresthuset. Der kan være mange grunde til, at man ikke søger 

undervisning, og der er med stor sandsynlighed en gruppe, der har brug for vejledning, selv om de ikke 

ønsker undervisning. Hvis der oprettes nye aftaler om import af vejledning, er det derfor vigtigt at skabe en 

bred synliggørelse af tilbuddet om uddannelsesvejledning til alle indsatte og sikre en lignende opsøgende 

indsats, som den der er opstået i Kolding. 

Rollefordeling mellem UU-vejledningen og VUC’et på Arresthuset i Kolding 

I forhold til vejledning er det relevant at skelne mellem overgangsvejledning på den ene side og 

gennemførelsesvejledning eller fastholdelsesarbejde på den anden side. Underviserne fra VUC skal varetage 

den løbende fastholdelsesvejledning som en del af undervisningen, og de vejleder de indsatte i forhold til at 

tilbyde dem de rette fag i forhold til de kompetencer og ønsker de har for fremtiden. Men der er ikke tale 

om overgangsvejledning eller egentlig uddannelsesvejledning, som er det UU-vejledningen tilbyder. Der er 

naturligvis enkelte overlap, da den vejledning, som VUC yder, ikke kan undgå at berøre de indsattes 

fremtidige ønsker om uddannelse og beskæftigelse; og det viser sig netop, at det er et overlap, som kan 

skabe udfordringer i grænsefeltet mellem VUC’s arbejde og UU-vejledernes rolle i arresthuset. 

Underviserne i Kolding oplever, at det kan være udfordrende at navigere i forhold til de forventninger, der 

skabes i UU-vejledningen, og de oplever også, at de ikke har den samme føling med de indsatte, som de 

havde før UU-vejledningen kom på banen. Der har været eksempler på, at de indsatte rent fagligt ligger på 

et lavere niveau, end de selv er klar over, og det vil sige, at det niveau, der formidles til underviserne ikke 

altid stemmer overens med virkeligheden. Dette kan skabe uhensigtsmæssige forventninger hos den 

indsatte. Samtidig kan det gøre opgaven med tilrettelæggelsen af undervisningen mere krævende for 

underviserne. Her beskriver en underviser, hvordan det kan være udfordrende at dele opgaverne i 

arresthuset: 

”Vi lider lidt af, at vi gerne selv vil tale med dem (de indsatte, red.)– vi vil gerne selv være inde over, 

og der skal vi måske lære at give lidt slip. Der er behov for en snak om en skillelinje – eller også skal vi 

finde ud af, hvad overlappet er, og så skal vi håndtere det. Fx er der en, der vurderer sig til hf 

matematik, og så skal vi bruge energi på at tjekke det og arbejde med at finde opgaver, og så fandt 
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vi, at det var et lavere niveau, der var behov for. Vejlederen observerer også, at de ofte vurderer sig 

selv højere end de egentlig er, og det underbygger, at vi fortsat screener.” 

Spørgsmålet er, om screeningen af de indsatte skal ligge forud for den brede uddannelsesvejledning, så 

underviserne tester de indsattes faktuelle niveau, hvorefter vejlederen kan bygge samtalen op om denne 

test. I Hobro er det VUC’s konsulent, der tester og tager den indledende samtale, hvorefter UU-vejledningen 

kan kobles på. Denne model er ikke afprøvet, og det kunne være en fordel, at man undersøgte flere 

muligheder for, hvordan et vejledningstilbud i et arresthus bedst organiseres og afstemmes med et tilbud 

om undervisning. 

I forlængelse af dette har man i Kolding også drøftet, hvordan man bedst overleverer og deler den 

information, som vejlederen indhenter, så underviserne får del i den viden, der er indsamlet. Vejlederne har 

sendt information om, hvad de har talt med hvem om til underviserne, men det fungerer ikke optimalt.  

Ligesom arresthusfagligheden og underviserfagligheden skal finde hinanden i et samarbejdet, skal UU-

vejledernes og VUC-undervisernes faglighed og rolle i samarbejdet også afstemmes. Optimalt set skal 

forsøget med import af vejledning udvides til en eller to arresthuse mere, så der kan indsamles mere viden 

om, hvordan de to aktører bedst muligt deler viden og opgaver. 

Behovet for uddannelsesvejledning 
Som med undervisningen er det ikke muligt at sige noget faktuelt om, hvorvidt de indsattes behov og ønsker 

for vejledning imødekommes. Det skyldes, at der ikke foretages en afdækning af de indsattes behov for 

uddannelsesvejledning. 

I de fire arresthuse, som pt. ikke tilbyder egentlig uddannelsesvejledning er de blevet bedt om kvalitativt at 

vurdere, om der er behov for et tilbud om uddannelsesvejledning. Arresthusenes tilbagemeldinger varierer. 

Hverken Svendborg eller Viborg mener, at der er behov for uddannelsesvejledning og det behov, der er for 

at skabe retning for de indsatte, bliver dækket af VUC. I Maribo svarer de, at nogen indsatte godt kunne have 

behov for egentlig uddannelsesvejledning, som ligger udover det, som VUC kan tilbyde, men det er svært at 

vurdere omfanget. I Køge savner underviserne generelt, at der er noget mere retning i forhold til de 

indsattes mål med undervisningen. Det kan potentielt gøres med uddannelsesvejledning eller med en mere 

systematisk screening af de indsatte, som der allerede har været talt om i Køge. 

En underviser uddyber her, hvorfor vedkommende ikke mener det er aktuelt at tilknytte UU-vejledningen til 

arresthuset: 

”Jeg mener, at det skal være en vejleder, som kender de indsattes muligheder og begrænsninger 

under afsoning, så det kan ikke være en hvilken som helst UU-vejleder”. 

UU-vejlederen i Kolding underbygger dette og siger: 
 

”Der var en der sagde, at han skulle til Renbæk, og der kan man det og det – det havde han styr på. 

Så det kunne være godt at vide, hvad mulighederne er de forskellige steder. Hvad hvis man kommer 

til Kragskovhede fx - kan man sidde med sin egen computer der og lave noget selvstudie?”. 

Taget i betragtning af, at en stor gruppe af de indsatte i arresthusene skal videre til en anden institution i 

Kriminalforsorgen er det vigtigt, at vejlederne har viden om, hvad der er muligt i de forskellige institutioner. 

Optimalt skal de også kende til den enkelte indsattes vilkår for frigang og adgang til internet i 



 

33 
 

Kriminalforsorgens institutioner. Det er imidlertid en stor opgave, der kræver meget forarbejde og en vis 

juridisk indsigt. Evaluator vil derfor henstille til, at der arbejdes videre med en mulighed for at tilknytte de 

uddannede vejledere, der bliver ansat på fængslerne i løbet af 2. halvår 2013 til det behov, der måtte være i 

arresthusene sideløbende med, at  forsøget med import af uddannelsesvejledning udvides. Med en sådan 

model kan arresthusene nyde godt af den kriminalforsorgsfaglige viden, som vejlederne i fængslerne 

opbygger. 

Udviklingspotentialer i forlængelse af vejledningsopgaven 
UU-vejledningen i Kolding ser flere eksempler på, at især de unge er påbegyndt flere forskellige 

erhvervsuddannelser, som de er droppet ud af. Oftest skyldes det, at de ikke har den boglige formåen, der 

skal til for at gennemføre. På den baggrund vurderer en af vejlederne, at erhvervsgrunduddannelsen (EGU) 

er en relevant mulighed for en del af de indsatte. En erhvervsgrunduddannelse varer normalt 2 år og består 

først og fremmest af et praktikforløb hos en arbejdsgiver med enkelte skoleophold ind imellem. Vejlederne 

ser også et potentiale i at tænke AMU-kurser ind som et uddannelsestilbud i arresthusene. Med AMU-

kurserne vil man kunne give de indsatte en mulighed for at erhverve et bevis, som de senere kan bruge til 

noget. 

I importforsøget er der fokus på at få dokumenteret de indsattes kompetencer, så de kan bruge dem, når de 

kommer ud eller videre til en anden institution inden for Kriminalforsorgen. I den sammenhæng nævner en 

af vejlederne i arresthuset i Kolding, at det er meningsfuldt at gøre en indsats for at skaffe eller rekonstruere 

den indsattes skolepapirer. Vejlederen forklarer: 

”Det giver god mening at spørge ind til skolepapirer, og de ved ofte ikke, hvor de er – men jeg kan 

rekonstruere deres papirer – jeg får en samtykkeerklæring til at finde deres gamle skolepapirer – 

ringer til skolen, og får deres papirer, så er der noget at gå videre med for dem selv”. 

Indhentning eller rekonstruktion af skolepapirer er en relativt lille opgave, som potentielt kan have rigtig stor 

værdi for de indsatte og deres muligheder. Evaluator vurderer derfor, at det er et konkret virkemiddel, der 

med fordel kan tænkes ind i fremadrettede vejledningstilbud i arresthusene og den styrkelse af vejlednings- 

og kompetenceafklaringen af de indsatte, der implementeres i løbet af 2. halvår 2013. 

Opsamling 
Evaluator anbefaler, at der – i den resterende del af forsøgsperioden - oprettes et samarbejde med en 

ekstern vejledningsudbyder i yderligere et eller to af de seks arresthuse. Der er behov for et mere nuanceret 

datagrundlag, hvis den endelige evaluering skal sige noget om fordele og ulemper samt potentielle 

organiseringsmodeller for import af vejledning. 

 Samtidig anbefales det, at der sideløbende oprettes et forsøg, hvor en eller to arresthuse indfører et tilbud 

om uddannelses- og beskæftigelsesvejledning, der leveres af de uddannede vejledere fra et af de 

nærliggende fængsler. Samarbejdet kan med fordel bygge videre på de eksisterende samarbejder mellem 

fængsler og arresthuse, som i forvejen fungerer godt. Den nye og styrkede vejlederposition i fængslerne skal 

dog først igangsættes, hvorfor forsøget tidligst bør igangsættes i foråret 2014.  

I forhold til organiseringen af vejledningen er der behov for at afprøve eller indhente viden om, hvordan og 

hvornår i forløbet, det er mest hensigtsmæssigt at tilbyde vejledning til de indsatte. I et forsøg med import, 

og formentlig også med fængselsvejledere, er det vigtigt, at det bliver drøftet lokalt, hvordan tilbuddet skal 

formidles bredt til alle indsatte, samt hvordan arbejdet skal fordeles mellem de eksterne vejledere og de 
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undervisere, der står for undervisningen i arresthuset, så det er tydeligt hvilken rolle, de forskellige aktører 

skal spille. Yderligere skal der arbejdes hen mod modeller og procedurer for, hvordan undervisere og 

vejledere deler viden, så vejledning og undervisning udbydes i synergi med hinanden. 

I fremadrettede forsøg og permanente indsatser med tilbud om vejledning i arresthusene (og i fængslerne) 

peger evalueringen på – om end på baggrund af begrænsede data - at indhentning eller rekonstruktion af de 

indsattes skolepapirer og muligheden for at tilbyde de indsatte en Erhvervsgrunduddannelse (EGU) kan være 

effektive virkemidler i arbejdet med at styrke uddannelsen af de indsatte i Kriminalforsorgen. 
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9. Arbejdet med handleplanerne 
I den tid, som den indsatte opholder sig i arresthuset, vil han ofte ikke nå at afslutte et kompetencegivende 

uddannelsesforløb. Derfor er dokumentationen af det, som den indsatte ønsker, og det som den indsatte 

påbegynder, vigtigt. Dokumentationen giver den indsatte bedre muligheder for at fortsætte i 

uddannelsestilbud, hvis han overføres til afsoning i en af Kriminalforsorgens andre institutioner. 

I importforsøget er de seks arresthuse blevet bedt om at bruge de indsattes handleplaner i Klientsystemet 

som redskab til at overføre viden om den indsattes status i forhold til uddannelse. Underviserne skal udfylde 

en skabelon udarbejdet til formålet, og så er det personalet i arresthuset, der har ansvar for, at få det 

skrevet ind i den indsattes handleplan, som der er adgang til via Kriminalforsorgens Klientsystem. 

Handleplanerne er tilgængelige for de andre institutioner i Kriminalforsorgen, og er således et vigtigt 

redskab til den interne videndeling. 

Det er langt fra alle seks institutioner, der er kommet godt i gang med at arbejde med handleplanerne. I to af 

de seks arresthuse arbejder de ud fra den udarbejdede skabelon, og i et arresthus har de arbejdet med at 

dokumentere via handleplanerne, men ikke ud fra den udarbejdede skabelon. I de resterende tre arresthuse 

er handleplansarbejdet ikke kommet i gang. 

I forhold til formen på handleplanerne og overdragelsen af viden mellem institutionerne har det været en 

udfordring at få defineret omfang, indhold og frekvens i de arresthuse, hvor de er kommet i gang med at 

bruge handleplanerne. Underviserne kommer let til at bruge mange ressourcer på denne opgave, og 

betjentene mener nogle steder, at det, der er blevet skrevet, er for omfattende til en handleplan. Samtidig 

drøfter uddannelsesbetjente og undervisere, der hvor der er blevet arbejdet med handleplanerne, hvordan 

de sikrer, at viden om den indsatte er tilgængelig, selvom den indsatte med kort varsel overflyttes til en 

anden institution. 

Som nævnt er erfaringerne med anvendelse af registering af oplysninger om uddannelse i handleplanerne 

stadig meget begrænsede. En enkelt modtagerinstitution er dog blevet bedt om at vurdere, hvordan de 

kunne bruge den handleplan de fandt i KS i forbindelse med overførelsen af en indsat, vi her kalder Anders. 

Den uddannelsesansvarlige fortæller: 

”Der var en kort beskrivelse i handleplanen da vi modtog Anders, men den var for kort. Først senere 

dukkede der en rapport op i Klientsystemet med en grundigere udredning om Anders fra læreren i 

arresthuset. Det gav et mere nuanceret billede af ham og hans historik og fremtidsplaner”. 

Den udredning, som der her henvises til, følger den skabelon, som er udviklet til formålet, og det tyder på, at 

det er givtigt, at indholdet i handleplanerne følger nogle overskrifter, som er udformet med 

modtagerinstitutionens behov for øje. Yderligere understreger det, at handleplansarbejdet skal 

systematiseres, så det sikres, at den viden, der er om den enkelte indsatte, indtastes i Klientsystemet med 

det samme, så den udredning, der er foretaget ikke er spildt arbejde, men kommer modtagerorganisationen 

til gode fra dag ét. I den brugbare udredning om Anders står der faktuelle ting som fx, at han i matematik 

arbejder med brøker og procent, og at man på arresthuset ikke har nået at foretage en fvu-test før Anders 

blev overflyttet til afsoning. Yderligere står der, hvilke korte og længere mål han har med at dygtiggøre sig, 

og hvordan hans motivation har været. 

Der er allerede udarbejdet en skabelon, der kan være med til at styre hvilket indhold, der kommer med i 

handleplanerne. Evalueringen viser, at der også behov for at udvikle en model for, hvor omfangsrigt 
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indholdet skal være, og hvor ofte handleplanerne skal opdateres. Efter temadagen d. 30. maj 2013 blev 

drøftelserne om handleplanen fra projektledelsen i SFK fulgt op med et krav om, at handleplanen skal 

udfyldes ved den første kontakt med den indsatte, og at den skal opdateres løbende. Det er dog evaluators 

vurdering, at der er behov for endnu klarere retningslinjer og aftaler, men at retningslinjerne skal tilpasses 

de lokale behov, og den måde hvorpå arresthuspersonalet og underviserne kommunikerer. Det er derfor 

positivt, at procedurer og samarbejde om handleplanerne sættes på dagsordenen på en temadag i efteråret 

2013. Evaluator vil yderligere anbefale, at alle arresthuse lokalt sætter handleplansarbejdet på dagsordenen 

til de første møder, der afholdes efter sommerferien. 

Arbejdet med at dokumentere de indsattes indsats, ønsker og kompetencer efter løsladelse er også vigtig, og 

ved koordinering af handleplaner med løsladelseskommunen er der muligt at dele viden om de indsattes 

formåen og ønsker til eksterne parter7.  

En arrestforvarer påpeger i den sammenhæng, at VUC ikke alle steder registrerer de indsatte, der får 

undervisning, som kursister i LUDUS. LUDUS er et administrativt system, hvor uddannelsesinstitutionerne 

under normale omstændigheder registrerer de kursister, der er tilmeldt undervisning, og de fag og prøver de 

følger og gennemfører. Arrestforvareren vurderer, at det er et forhold, der bør strammes op på, da 

registreringerne i LUDUS kan bruges som udgangspunkt for dokumentation af de indsattes deltagelse i 

undervisning. Hvis man i Kriminalforsorgen vil give de indsatte bedre mulighed for at tage viden om deres 

egne bedrifter på undervisnings- og uddannelsesområdet med sig videre til institutioner uden for 

Kriminalforsorgen, er der dog behov for at undersøge yderligere, hvordan og med hvilke redskaber dette 

gøres mest hensigtsmæssigt for at dokumentere de aktiviteter, der foregår i arresthusene og i fængslerne. 

Opsamling 
Alt i alt viser evalueringen, at langt fra alle arresthusene har fået implementeret uddannelsesregistrering i 

handleplansregi. Samtidig er dem, der er kommet i gang, fortsat ved at definere mere klare procedurer for, 

hvordan dette skal gøres. Efter det første halve år med forsøget er det derfor ikke muligt at konkludere ret 

meget omkring arbejdet med handleplanerne. Det er dog relevant at anbefale, at der med udgangspunkt i 

anbefalinger fra SFK aftales konkrete procedurer lokalt, så dokumentation i handleplanerne glider lettere i 

samarbejdet mellem underviserne og arresthuspersonalet og kommer de indsatte til gode. Procedurerne 

kan revideres løbende, hvis de viser sig at være uhensigtsmæssige. 

Ydermere anbefaler evaluator, at det undersøges, hvordan den deltagelse og de mål, som de indsatte har 

nået i forhold til undervisningen i importforsøget (og i Kriminalforsorgens institutioner i det hele taget) bedst 

dokumenteres med henblik på at give de indsatte mulighed for at bygge videre på deres uddannelsesforløb 

udenfor Kriminalforsorgens regi. Da arbejdet med den interne videndeling via handleplanerne stadig halter, 

vil evaluator dog ikke anbefale, at der afprøves redskaber til den eksterne videndeling på nuværende 

tidspunkt. 

  

 
 

                                                           
7
 Koordinering af handleplaner sker kun for dømte, og det forudsætter, at den indsatte giver samtykke til koordinering. 
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10. Status for importforsøg i de seks arresthuse 
Som denne delrapport viser, så er der forskel på, hvordan de seks arresthuse er kommet fra start. I 

Arresthuset i Kolding og Arresthuset i Svendborg  er der meget dialog mellem arresthuspersonalet og 

underviserne, og de udpegede uddannelsesbetjente og ledelsen er engagerede i udviklingen af projektet. 

Begge steder er der mange indsatte, der ønsker undervisning, og underviserne er glade for at komme i 

arresthuset og undervise de indsatte.  

I Arresthuset i Hobro er der ligesom i Kolding og Svendborg en synlig ledelsesopbakning til projektet, og også 

her kører projektet godt. Der har dog ikke været den samme mødefrekvens om projektet som i Svendborg 

og Kolding, men det er evaluators opfattelse, at det på anden vis er lykkedes at skabe en god dialog mellem 

det lokale VUC og arresthuset.  

I Arresthuset i Maribo er projektet også kommet godt fra start, men der er behov for, at underviserne og 

arresthuspersonalet møder hinanden og får mulighed for at udveksle erfaringer om projektet. Underviserne 

er glade for deres gang i arresthuset, og de oplever, at der har været klare udmeldinger fra ledelsen i 

arresthuset, når der har været behov for det.  

I Arresthuset i Køge har mange indsatte modtaget undervisning, og der afholdes mange undervisningstimer. 

Underviserne har været lidt frustrerede over, at det var svært at opretholde det faglige fokus i 

undervisningen. Kommunikationen mellem underviserne og arresthuset har til tider været uklar, og der 

arbejdes på at skabe en kultur på stedet, der bakker op om idéen med projektet. I arresthuset i Køge er der 

behov for, at undervisere og betjente får bedre kendskab til hinanden, og det vurderes positivt, at der 

udpeges endnu en uddannelsesbetjent, så der er flere ambassadører for projektet i dagligdagen.  

I Arresthuset i Viborg er der ikke så mange indsatte, der har deltaget i undervisningen. Undervisningen kører 

ellers godt, arresthuset er glade for det løft, som de engagerede undervisere har givet den undervisning, der 

tilbydes, og underviserne er glade for at komme på arresthuset. Der har i opstarten manglet noget dialog 

mellem undervisere og betjente, og der arbejdes på at styrke samarbejdet om projektet. 

Status på de opstillede succeskriterier 
I projektet er opstillet to succeskriterier for 2013 og yderligere fire for hele projektperioden. De to der er 

opstillet for 2013, relaterer sig begge til processuelle værktøjer, der kan styrke projektet og 

erfaringsopsamlingen af forsøget. Succeskriterierne lyder: 

Succeskriterier for slutningen af 2013 

Samtlige arresthuse har en nedskrevet procedure for samarbejdet med de eksterne udbydere om vejledning og 

undervisningsindsatsen herunder uddannelsesteamets funktioner 

Samtlige arresthuse har en beskrivelse af deres praksis for orientering og motivation af indsatte omkring vejledning 

og undervisningstilbuddet  
 

Evalueringens konklusion og anbefalinger, der i høj grad kredser om behovet for klare aftaler og procedurer, 

underbygger, at arresthusene får beskrevet deres procedurer til slutningen af 2013. Yderligere er 

procedurerne yderst anvendelige, når det gælder forsøgets formål om at indsamle erfaringer med, hvordan 

import af undervisning skal implementeres i fald dette anbefales i en endelig indstilling   

 

 



 

38 
 

De fire succeskriterier, der er opstillet for hele forsøgsperioden lyder jf. projektbeskrivelsen: 

Hele forsøgsperioden 

1) Alle indsatte (varetægt og afsoning) tilbydes en vejledningssamtale inden for 14 dage efter indsættelse 

 

2) Alle indsatte med behov og ønske om grundlæggende uddannelse får imødekommet deres 

uddannelsesønsker og -behov så vidt det er muligt  

3) Max 5 % af de planlagte undervisningsdage aflyses grundet forhold hos udbyder  

 

4) Max 25 % af de indsatte falder fra det planlagte uddannelsesforløb grundet manglende motivation  

 

5) Alle indsatte, der modtager vejledning og/eller undervisning, får dokumenteret planlagte og igangværende 

uddannelsesforløb i handleplanen  

 

Det kan ikke forventes, at succeskriterier for hele projektperioden er opfyldt på nuværende tidspunkt, men 

en foreløbig status for 2013 kan give et fingerpeg om, hvorvidt projektet er på rette vej. Hvis de fem 

succeskriterier betragtes ét for ét efter det første halve år af projektperiode, konkluderer evaluator 

følgende: 

Ad 1) Af de seks arresthuse er det kun et enkelt arresthus, hvor der er tilknyttet egentlig 

uddannelsesvejledning. I fire af de andre arresthuse tilbyder VUC vejledning i et eller andet omfang i 

forbindelse med undervisningen. Alle steder - uanset om det er VUC eller UU, der tilbyder vejledning, er det 

kun de indsatte, der anmoder om undervisning, der får tilbudt vejledning. Dette succeskriterium er således 

ikke opfyldt og med de nuværende aftaler er det heller ikke realistisk, at succeskriteriet senere i 

projektperioden bliver opfyldt. 

 Ad 2) Da der ikke foretages en afdækning af samtlige indsattes behov og ønsker for uddannelse, er det ikke 

muligt at afdække præcis, i hvilket omgang dette kriterium er opfyldt. Betragtes de kvalitative data vurderer 

undervisere og ansatte i arresthusene, at den undervisning, der udbydes, stemmer godt overens med de 

indsattes behov, og undervisningen tilpasses i høj grad de lokale og omskiftelige behov, der er. I enkelte 

arresthuse er der dog løbende ventelister til undervisningen og flere steder efterspørges specifikke fag, som 

med fordel kan tilbydes. Over sommeren 2013 er to af aftalerne med VUC’erne allerede opjusteret med 

henholdsvis 4 og 2,5 lektion i arresthusene i Svendborg og Hobro, hvor der er efterspørgsel på flere fag.  

Succeskriteriet må betragtes som delvist opfyldt. 

Ad 3) Kriteriet kan betragtes som opfyldt, da ingen af arresthusene melder om problemer med aflyste 

undervisningsdage. 

Ad 4) Det er udfordrende at definere planlagte uddannelsesforløb for de indsatte, men ses der på andelen af 

indsatte, der er tilmeldt undervisning og derefter har droppet undervisningen pga. manglende motivation, er 

der tale om 9 indsatte svarende til 7 % af alle de indsatte, der har modtaget undervisning i forbindelse med 

importforsøget8. Ud fra den betragtning kan succeskriteriet betragtes som opfyldt. 

Ad 5) Dette kriterium er ikke opfyldt, da flere af arresthusene først omkring sommer 2013 er begyndt at 

arbejde med at dokumentere de indsattes uddannelsesønsker og undervisningsforløb i handleplanerne. 

                                                           
8
 Tallet bygger på arresthusenes egne registreringer og er forbundet med usikkerhed.Arresthuset i Kolding  har eksempelvis ikke 

registreret om nogle af dem, der er stoppet er stoppet pga. manglende motivation. 
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Hertil kommer, at der fortsat er en del indkøringsvanskeligheder i forbindelse med procedurerne omkring 

handleplanerne. 
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Bilag 1: Anmodningsseddel om undervisning i Arresthuset i Svendborg 
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Bilag 2: Interviewguides 

 

Interviewguide til telefoninterview med betjente i importforsøget 
 

Introduktion 

Importforsøget på XX arresthus er et forsøg i et større satspuljeprojekt om at styrke uddannelse til indsatte. 

Forsøget skal evalueres og følges nøje, da erfaringerne vil være med til at danne baggrund for – om/i hvilket 

omfang og hvordan - Kriminalforsorgen skal organisere undervisningen i arresthusene fremover. 

Evalueringen kommer til at bestå af mange dataelementer, der kommer til at udgøre grundlaget for 

evalueringen. Det er som en del af data vigtigt at afdække, hvordan man som uddannelsesbetjent tager del i 

projektet, og hvordan I oplever forsøget fungerer i dagligdagen, i samarbejdet med VUC, hvilke 

udviklingsmuligheder der er, osv. 

Det, som du fortæller, vil blive videregivet i anonymiseret form. 

NB: Udover de gennemgående spørgsmål fra interviewguiden her, har de enkelte interviews også været 

tilpasset med opfølgende spørgsmål til den viden, som evaluator fik om forsøget på det enkelte arresthus 

efter deltagelse i følgegrupper og temadag. 

 

Rollen som uddannelsesbetjent 

Prøv at beskriv den rolle, som du spiller i importforsøget til daglig – hvordan adskiller det sig fra den rolle, 

som andre betjente har? 

Har det gjort nogen forskel for projektet, at man har udpeget nogle betjente, deriblandt dig, som 

uddannelsesbetjente med en særlig rolle? 

Hvordan og hvornår er du, og dine kolleger med til at udbrede viden om muligheden for at få undervisning 

og motivere de indsatte til at få undervisning? Fungerer det godt, og kunne man gøre det endnu bedre? 

 

Information, visitation og rekruttering 

Hvad bliver der gjort på arresthuset for at formidle muligheden for undervisning til alle indsatte? 

Hvordan bliver de indsatte oplyst om muligheden for at få undervisning (og vejledning)? 

Og hvem spiller hvilke roller i den sammenhæng? 

Oplever du, at det er de rette indsatte, der bliver visiteret og får plads i undervisningen? 

Oplever i stor søgning til undervisningen? Hvorfor tror du (ikke) det er tilfældet? 

 

Behovet blandt de indsatte 

Arbejder I også med at motivere og oplyse de indsatte løbende i den tid, de er på stedet? Hvordan? 

Tror du, at I lige nu dækker det behov, der er for undervisning blandt de indsatte? Kunne I være mere 

opsøgende? 
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Dagligdagen og det praktiske 

Hvordan foregår det, når underviserne kommer for at afholde undervisning? Hvem har styr på, hvilke 

indsatte, der skal til undervisning hvornår? Hvem låser op og sørger for at få de indsatte ned til 

undervisningen? 

Er det en udfordring at få de indsatte til at komme til undervisningen og deltage aktivt – har i procedurer for, 

hvornår man bliver taget af et hold og hvad i gør, når de indsatte ikke viser tilstrækkelig interesse for 

undervisningen? 

 

Handleplaner 

Hvordan fungerer samarbejdet omkring at få udfyldt de indsattes handleplaner? Hvordan gør i? 

 

”Resultater” 

Hører du/I noget fra de indsatte, som giver en fornemmelse, af hvad de synes om 

undervisningen/muligheden for at få undervisning? 

Hvordan vil du beskrive forskellen fra før importen til i dag? 

Hvordan oplever du underviserne, der kommer ind ude fra – hvordan klarer de opgaven? 

 

Afrundende spørgsmål 

Hvad tror du kunne være med til at forbedre indsatsen lige nu? Hvad kunne I gøre endnu bedre? 

Hvad har været afgørende for at projektet fungerer godt? 

Hvad har været det sværeste og mest udfordrende ved at deltage i det her projekt? 

Hvis du kunne få lov at ændre en enkelt ting eller omstændighed omkring projektet – det kan være fx 

samarbejdet eller rammerne eller noget helt andet – hvad ville du så gerne lave om på? 

Er der noget som du synes, vi ikke har talt om? – noget der har været vigtigt for sig og jeres projekt, som jeg 

skal have med? 

 

Farvel og tak 

Tusind tak for din tid og for dit perspektiv her efter det første halve år med forsøget. 

Der kommer en mindre delevalueringsrapport allerede i efteråret. Denne søger at afdække det første halve 

år af forsøget. Formålet er at give et billede af variationer og ligheder i implementeringen af projektet og 

give arresthusene mulighed for at lade sig inspirere og lære af hinanden. Rapporten sætter også fokus på 

opstarten af et importsamarbejde, så der kan gives anbefalinger til den del i den afsluttende evaluering af 

forsøget. 

  



 

43 
 

Interviewguide til telefoninterview med ledelse (arrestforvarer og/eller 

overvagtmester) på importforsøget 
 

Introduktion 

Importforsøget på XX arresthus er et forsøg i et større satspuljeprojekt om at styrke uddannelse til indsatte. 

Forsøget skal evalueres og følges nøje, da erfaringerne vil være med til at danne baggrund for – om/i hvilket 

omfang og hvordan - Kriminalforsorgen skal organisere undervisningen i arresthusene fremover. 

Evalueringen kommer til at bestå af mange dataelementer, der kommer til at udgøre grundlaget for 

evalueringen. 

Det, som du fortæller, vil blive videregivet i anonymiseret form. 

NB: Udover de gennemgående spørgsmål fra interviewguiden her, har de enkelte interviews også været 

tilpasset med opfølgende spørgsmål til den viden, som evaluator fik om forsøget på det enkelte arresthus 

efter deltagelse i følgegrupper og temadag. 

 

Personale, information og samarbejde 

Er der sammensat et team til projektet? Hvem indgår og hvordan bliver teamet brugt? 

Har det gjort nogen forskel for projektet, at man har udpeget nogle bestemte personer? 

Hvordan har I informeret om projektet til personalet i begyndelsen, og hvordan gør I nu, når det kører? 

Hvordan foregik det, da underviserne skulle introduceres til arresthuset og projektet? 

Hvordan oplever du underviserne, der kommer ind ude fra – hvordan klarer de opgaven? 

 

Oplysning, motivation, visitation og målgruppe 

Hvilken rolle spiler ledelsen i at sikre, at de indsatte bliver oplyst om muligheden for at få undervisning? 

Tror du, at I lige nu dækker det behov, der er for undervisning blandt de indsatte? Kunne i være mere 

opsøgende?  

Er det de rigtige indsatte, der bliver rekrutteret til/anmoder om undervisning? 

 

Handleplaner 

Hvordan fungerer samarbejdet omkring at få udfyldt de indsattes handleplaner? Hvordan gør I? 

 

”Resultater” 

Hører du/I noget fra de indsatte, som giver en fornemmelse, af hvad de synes om 

undervisningen/muligheden for at få undervisning? 

Hvordan vil du beskrive forskellen fra før importen til i dag? 

Oplever I stor søgning til undervisningen? Hvorfor tror du (ikke) det er tilfældet? 

 

Afrundende spørgsmål 

Hvad tror du kunne være med til at forbedre indsatsen lige nu? Hvad kunne I gøre endnu bedre? 

Hvad har været afgørende for at projektet fungerer godt? 
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Hvad har været det sværeste og mest udfordrende ved at deltage i det her projekt? 

Hvis du kunne få lov at ændre en enkelt ting eller omstændighed omkring projektet – det kan være fx 

samarbejdet eller rammerne eller noget helt andet – hvad ville du så gerne lave om på? 

Er der noget, som du synes, vi ikke har talt om? – noget der har været vigtigt for sig og jeres projekt, som jeg 

skal have med? 

 

Farvel og tak 

Tusind tak for din tid og for dit perspektiv her efter det første halve år med forsøget. 

Der kommer en mindre delevalueringsrapport allerede i efteråret. Denne søger at afdække det første halve 

år af forsøget. Formålet er at give et billede af variationer og ligheder i implementeringen af projektet og 

give arresthusene mulighed for at lade sig inspirere og lære af hinanden. Rapporten sætter også fokus på 

opstarten af et importsamarbejde, så der kan gives anbefalinger til den del i den afsluttende evaluering af 

forsøget. 

 

Interviewguide til interview med undervisere i importforsøget 

 

Introduktion 

Importforsøget, som du deltager i som underviser på XX arresthus er et forsøg i et større satspuljeprojekt om 

at styrke uddannelse til indsatte. Forsøget skal evalueres og følges nøje, da erfaringerne vil være med til at 

danne baggrund for – om/i hvilket omfang og hvordan - Kriminalforsorgen skal organisere undervisningen i 

arresthusene fremover. 

Evalueringen kommer til at bestå af mange dataelementer, der kommer til at udgøre grundlaget for 

evalueringen. Det er som en del af data vigtigt at afdække, hvordan underviserne oplever forsøget både i 

forhold til samarbejde, få dagligdagen til at hænge sammen og glide, indholdet i undervisningen, 

udviklingsmulighederne osv. 

Det, som du fortæller, vil blive videregivet i anonymiseret form. 

NB: Udover de gennemgående spørgsmål fra interviewguiden her, har de enkelte interviews også været 

tilpasset med opfølgende spørgsmål til den viden, som evaluator fik om forsøget på det enkelte arresthus 

efter deltagelse i følgegrupper og temadag. 

 

Fakta - og behov blandt de indsatte 

Hvad leverer I af timer her i det første halve år? Hvor mange lærer er tilknyttet? 

Hvor mange indsatte er der typisk på et hold? Har I sat et maksimum for antal deltagere pr. hold? 

Er nogle/mange indsatte på flere hold? 

Har du en fornemmelse af, om der er et behov blandt de indsatte, som aftalen om udbuddet af undervisning 

lige nu ikke dækker? Fx andre fag, andre niveauer? 

 

Information, visitation og rekruttering 

Hvad bliver der gjort på arresthuset for at formidle muligheden for undervisning til alle indsatte? 
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Hvordan bliver de indsatte oplyst om muligheden for at få undervisning (og vejledning)? 

Og hvem spiller hvilke roller i den sammenhæng? 

Oplever du, at det er de rette indsatte, der bliver visiteret og får plads i undervisningen? 

 

Dagligdagen og det praktiske 

Hvordan foregår det, når I kommer for at afholde undervisning? Hvem har styr på, hvilke indsatte, der skal til 

undervisning hvornår?  

Låser I dem selv ind og ud eller kommer betjentene med de indsatte? Og hvad er fordele og ulemper i det? 

Er det en udfordring at opretholde seriøsiteten og fagligheden i undervisningssituationen? Hvad gør i evt. for 

at holde fokus på det faglige? Har i brugt advarsler og taget nogle indsatte af holdet?  

Er det en udfordring at fastholde de indsattes motivation? 

 

Handleplaner 

Hvordan fungerer samarbejdet omkring at få udfyldt de indsattes handleplaner? Hvordan gør I? 

  

Vejledning 

Har I som undervisere også en rolle i forhold til at vejlede de indsatte? Hvordan og hvornår foregår den 

vejledning? 

Er der behov for at tilbyde de indsatte bredere uddannelsesvejleding end den type vejledning, I kan tilbyde?  

 

Samarbejdet 

Hvordan har du/I oplevet det at komme i arresthuset? Hvad har haft betydning for, at den oplevelse er 

blevet, som den er? 

Oplever du, at der er opbakning fra arresthuset til projektet? 

Hvad er stemningen og kulturen omkring projektet og undervisningsmuligheden på arresthuset? 

Er der udpeget betjente på arresthuset, som har en særlig betroet rolle i projektet? Hvordan fungerer det?  

Hvordan og hvor meget kommunikerer I med fængselspersonalet og uddannelsesbetjentene? Er der møder, 

skriver i sammen på mail eller hvordan? 

 

Rammerne 

Hvordan fungerer de fysiske rammer for undervisningen? 

Hvordan fungerer de tekniske rammer for undervisningen? (computere og SK-net) 

 

Indholdet 

Oplever du, at vilkårene, rammerne og målgruppen kalder på nogle særlige kvalifikationer hos jer som 

undervisere? Adskiller det sig fra de krav I møder på VUC? 

Hvor meget breder I jer i fag og niveauer på det enkelte hold og i den enkelte undervisningssituation? 

Hvad er behovet og mulighederne for at gennemføre prøver og give deltagerbeviser? 

Arbejder I med at give de indsatte lektier for? 
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Afrundende spørgsmål 

Hvad tror du kunne være med til at forbedre indsatsen lige nu? Hvad kunne I gøre endnu bedre? 

Hvad har været afgørende for at projektet fungerer godt? 

Hvad har været det sværeste og mest udfordrende ved at deltage i det her projekt? 

Hvis du kunne få lov at ændre en enkelt ting eller omstændighed omkring projektet – det kan være fx 

samarbejdet eller rammerne eller noget helt andet – hvad ville du så gerne lave om på? 

Er der noget, som du synes, vi ikke har talt om? – noget der har været vigtigt for sig og jeres projekt, som jeg 

skal have med? 

 

Farvel og tak 

Tusind tak for din tid og for dit perspektiv her efter det første halve år med forsøget. 

Der kommer en mindre delevalueringsrapport allerede i efteråret. Denne søger at afdække det første halve 

år af forsøget. Formålet er at give et billede af variationer og ligheder i implementeringen af projektet og 

give arresthusene mulighed for at lade sig inspirere og lære af hinanden. Rapporten sætter også fokus på 

opstarten af et importsamarbejde, så der kan gives anbefalinger til den del i den afsluttende evaluering af 

forsøget. 

 


