
 

 

Virksomhedsbesøg på Kragskovhede Statsfængsel 

Styrk din virksomheds CSR-profil ved at gå aktivt ind i resocialiseringen af unge kriminelle. 

Statsfængslet Kragskovhede og Highfive har i en årrække observeret en stigende interesse blandt 

virksomheder, for at engagere sig i resocialisering af afsonere – f. eks. Igennem tilbud om job og 

uddannelse både under og efter afsoning. Kriminalforsorgen og Highfive har de seneste år oparbejdet nogle 

erfaringer med uddannelsesinitiativer i fængsler og efterfølgende beskæftigelse. Derfor følger denne 

invitation til virksomheder og brancheorganisationer samt øvrige interessenter om besøg og rundvisning i 

det åbne fængsel ved Kragskovhede. 

Målet er at skabe større viden om det resocialiserende arbejde, der med succes allerede i en årrække har 

fundet sted i fængslet bl.a. i samarbejde med Highfive. Målet er samtidig at få etableret et mere formelt 

samarbejde med virksomheder om beskæftigelse både i og uden for fængslet. 

Vi håber, at arrangementet kan inspirere virksomhederne til at tage yderligere del i at løse denne indsats 

for at resocialisere tidligere indsatte. 

Arrangementerne afholdes mandag den 25. april 2016 og mandag den 2. maj 2016, begge dage kl. 13-15. 

Adressen er Statsfængslet Kragskovhede, Sindalvej 81, 9981 Jerup. Tilmelding til Rie@highfive.net, frist for 

tilmelding efter ”først til mølle” senest den 11. april 2016. 

Program: 

Kl. 12:45 Velkomst og kaffe/wienerbrød 

Kl. 13:00 Enhedschef for og vejleder orienterer omkring indsats i fængslet 

Kl. 13:30 Rundvisning og besøg på de arbejdende værksteder  

Kl. 14:30 Oplæg v/Lisbeth Olsen, konsulent i Highfive omkring privat virksomheds arbejde med 

 opkvalificering af indsatte – erfaringer med bl.a. stilladskurser 

Kl. 15:00  Tak for i dag = afrunding af dagen og aftaler om det videre forløb 

 

Vi håber naturligvis på interesse for ovenstående og at der kan skabes effekter for alle involverede parter – 

ikke mindst for de unge mennesker, der kan have brug for en hjælpende hånd.  Af hensyn til rammerne for 

arrangementet, er der 12-15 pladser pr. dag – så har din virksomhed lyst til at deltage – så tøv ikke. 
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