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Formål
Velle Utvikling har som hovedformål gjennom kurset å få
til et bedre og mer målrettet samarbeid mellom fengselet,
NAVog andre samarbeidspartnere som igjen kan bidra
til færre gjengangere i fengselet. Forsøket skal ses i lys av
tilbakeføringsgarantien hvor både Kriminalomsorgen, NAV
og andre offentlige instanser har et ansvar.

Avklaringskurset skal gi en avklaring som kan benyttes av
NAVi den kommunen den enkelte deltager løslates til.

Gjennom kurset ønsker vi å oppnå en bevisstgjøring hos den
enkelte deltager opp mot de temaene som er lagt inn i kurset.
Målet med kurset er at deltageren får en god oversikt over
egen situasjon og er bedre forberedt for løslatelsen.

Deltagere
Målgruppen for tiltaket er innsatte ved Sem Fengsel.
• Kandidaten må være motivert for avklaringskurs
• Må kunne kommunisere godt på norsk
• Må ha en soningstid som garanterer for fullføring av

kurs på 4 uker
• Kandidaten er ikke etablert i et fast arbeidsforhold på

utsiden av fengselet
• Kandidaten avlønnes etter samme forutsetning som

skole/arbeid

Avklaring for innsatte

Varighet
Kurset har en varighet på 4 uker med inntil 10 deltagere pr
kurs. Dette er et prøveprosjekt med varighet i 3 mnd.
Kurset vil bestå av gruppebasert undervisning og individuelle
samtaler.

Faglig innhold
Inn�ytelse på egen situasjon skaper motivasjon og drivkraft
til varige endringer. Deltageren skal stå i sentrum og oppleve
å eie egen prosess.

Det deltagerne har felles er at de har utfordringer og behov
for bistand. Det mennesker har felles, er behov for respekt
og behov for å bli lyttet til. Konsekvensen av dette er å
skreddersy individuelle løp hvor det legges til rette for
deltagerens egne behov og hvor deres egne ressurser blir
styrket.

Kurset vil inndeles i seks deler:
• Innledning med tema tillitsbygging/gruppedannelse
• Nettverk og fritid
• Boligsituasjon
• Økonomi
• Arbeid
• Avslutning hvor man knytter sammen og søker å se

helheten i kursinnholdet

Kurset vil foregå i egne lokaler på Sem fengsel og vil ha
oppstart i uke 40.


