TORSDAG
13:00 - 14:00 – KOM I FÆNGSEL MED VR-BRILLER
Tag brillerne på og kom i fængsel med virtuel reality.

14:00 - 14:30 – PRØV EN FODLÆNKE
Hvor tung er en fodlænke? Mærk på egen fod, hvordan lænken føles.

14:30 - 15:30 – BLIV LÅST INDE I EN CELLEVOGN
Oplev, hvordan det føles, når døren smækker bag dig i en af de bittesmå celleskabe i cellevognen.

15:30 - 16:30 – PRØV EN HÅNDDETEKTOR
Brug en håndholdt metaldetektor, og find fem ting, som indsatte ikke må medbringe i fængsel.

17:30 - 18:00 – NARKOHUNDE PÅ JOB
Jackie og Iso er to af kriminalforsorgens narkohunde. Kom og se, hvordan de arbejder.

18:00 - 18:30 – KOM I FÆNGSEL MED VR-BRILLER
Tag brillerne på og kom i fængsel med virtuel reality.

SCAN QR KODEN OG SE MERE OM FÆNGSELSOG TRANSPORTBETJENTUDDANNELSEN

FREDAG
10:30 - 11:00 – NARKOHUNDE PÅ JOB
Jackie og Iso er to af kriminalforsorgens narkohunde. Kom og se, hvordan de arbejder.

11:00 - 11:45 – MØD FORBRYDERNES SKRIFTEFADER
Gud findes også bag fængselsmurene, hvor der er masser af sorte får. Mød Vestre Fængsels præst.

11:45 - 12:15 – PRØV EN HÅNDDETEKTOR
Brug en håndholdt metaldetektor, og find fem ting, som indsatte ikke må medbringe i fængsel.

12:30 - 13:00 – BLIV LÅST INDE I EN CELLEVOGN
Oplev, hvordan det føles, når døren smækker bag dig i en af de bittesmå celleskabe i cellevognen.

13:45 - 14:30 – MOBILTELEFONER SÅ SMÅ SOM FINGERNEGLE
Claus Oxfeldt fortæller om sikkerhedsopgaven i topsikrede fængsler og resten af kriminalforsorgen.

14:15 - 15:45 – NARKOHUNDE PÅ JOB
Jackie og Iso er to af kriminalforsorgens narkohunde. Kom og se, hvordan de arbejder.

15:45 - 16:30 – PRØV EN FODLÆNKE
Hvor tung er en fodlænke? Mærk på egen fod, hvordan lænken føles.

16:30 - 17:00 – DILEMMAER I FÆNGSLET
Kom i fængsel og oplev fængselsbetjentens hverdagsdilemmaer på egen krop.

17:30 - 18:30 – DØMTE PÅ FRI FOD
Oplev, hvordan kriminalforsorgens socialrådgivere arbejder med dømte i friheden i dette dilemmaspil.

18:30 - 19:00 – NARKOHUNDE PÅ JOB
Jackie og Iso er to af kriminalforsorgens narkohunde. Kom og se, hvordan de arbejder.

SCAN QR KODEN OG SE MERE OM FÆNGSELSOG TRANSPORTBETJENTUDDANNELSEN

LØRDAG
09:00 - 09:30 – BLIV LÅST INDE I EN CELLEVOGN
Oplev, hvordan det føles, når døren smækker bag dig i en af de bittesmå celleskabe i cellevognen.

09:30 - 10:30 – PRØV EN HÅNDDETEKTOR
Brug en håndholdt metaldetektor, og find fem ting, som indsatte ikke må medbringe i fængsel.

10:30 - 11:00 – NARKOHUNDE PÅ JOB
Jackie og Iso er to af kriminalforsorgens narkohunde. Kom og se, hvordan de arbejder.

11:00 - 11:45 – MØD DANMARKS STØRSTE FÆNGSELSBOSS
Hør, hvordan det er at drive Danmarks største fængselsinstitution med over 600 indsatte.

11:45 - 12:15 – PRØV EN FODLÆNKE
Hvor tung er en fodlænke? Mærk på egen fod, hvordan lænken føles.

12:15 - 12:45 – DILEMMAER I FÆNGSLET
Kom i fængsel og oplev fængselsbetjentens hverdagsdilemmaer på egen krop.

13:30 - 14:00 – DØMTE PÅ FRI FOD
Oplev, hvordan kriminalforsorgens socialrådgivere arbejder med dømte i friheden i dette dilemmaspil.

14:00 - 14:30 – DILEMMAER I FÆNGSLET
Kom i fængsel og oplev fængselsbetjentens hverdagsdilemmaer på egen krop.

15:00 - 16:00 – PRØV EN FODLÆNKE
Hvor tung er en fodlænke? Mærk på egen fod, hvordan lænken føles.

17:00 - 18:00 – BLIV LÅST INDE I EN CELLEVOGN
Oplev, hvordan det føles, når døren smækker bag dig i en af de bittesmå celleskabe i cellevognen.

18:00 - 18:30 – KOM I FÆNGSEL MED VR-BRILLER
Tag brillerne på og kom i fængsel med virtuel reality.

18:30 - 19:00 – NARKOHUNDE PÅ JOB
Jackie og Iso er to af kriminalforsorgens narkohunde. Kom og se, hvordan de arbejder.

SCAN QR KODEN OG SE MERE OM FÆNGSELSOG TRANSPORTBETJENTUDDANNELSEN

SØNDAG
09:30 - 10:30 – DØMTE PÅ FRI FOD
Oplev, hvordan kriminalforsorgens socialrådgivere arbejder med dømte i friheden i dette dilemmaspil.

10:30 - 11:00 – BLIV LÅST INDE I EN CELLEVOGN
Oplev, hvordan det føles, når døren smækker bag dig i en af de bittesmå celleskabe i cellevognen.

SCAN QR KODEN OG SE MERE OM FÆNGSELSOG TRANSPORTBETJENTUDDANNELSEN

