Hvis du vil vide mere om
mentorordningen, kan du søge
på ordet ”mentor” på
www.kriminalforsorgen.dk

Kriminalforsorgens
mentorordning
Alle, der afsoner eller er under tilsyn af
kriminalforsorgen, skal sammen med
en socialrådgiver lave en plan for fremtiden. Kriminalforsorgen kan ansætte
en mentor, som kan hjælpe med, at din
plan for fremtiden bliver til noget.

Vil du have
en mentor?
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En mentor kan
støtte dig til at få
et liv uden
kriminalitet

MODELFOTO

Hvis du er under tilsyn af kriminalforsorgen eller afsoner
en fængselsdom, er en mentor
måske noget for dig. En mentor
er en person, som kan støtte og
rådgive dig og hjælpe dig væk
fra kriminalitet. Frem for alt er
det en person, som du har tillid
til, og som vil sætte sig ind i din
situation.

Hvad kan en mentor gøre for dig?

Hvordan får jeg en mentor?

En mentor kan hjælpe dig med at få styr på
hverdagen. Det kan for eksempel handle om
at hjælpe med at planlægge din økonomi, at
holde fast i din uddannelse eller at have kontakt med de offentlige myndigheder. Mentoren
kan også hjælpe dig i gang med fritidsaktiviteter eller støtte ved problemer med venner og
familie.

Hvis du gerne vil have en mentor, skal du
snakke med kriminalforsorgens personale – i
fængslet, hvis du afsoner, eller hos Kriminalforsorgen i Frihed (KiF), hvis du er i tilsyn. Om
du kan få en mentor, kommer blandt andet an
på, om kriminalforsorgen vurderer, at der er høj
risiko for, at du igen begår kriminalitet.
Alle KiF-afdelinger har et korps af mentorer, og
man vil prøve at finde en person, der matcher
godt med dig.

Mentoren samarbejder med både dig og kriminalforsorgen. Mentoren har tavshedspligt
og må ikke give oplysninger om dig videre til
andre uden for kriminalforsorgen, medmindre
du har givet lov til det.

