Till dig som
ska på besök
hos oss

PÅ ANSTALTEN
KRISTIANSTAD
KRIM:
VÅRD

TILL DIG SOM ÄR BARN
Du är inte ensam. På nästan varje skola och i varje bostadsområde
finns det barn som också har en mamma, pappa eller nära släkting
i häkte, fängelse eller inom frivården.
Du får besöka din förälder eller släkting i häktet eller fängelset.
Om du inte vill besöka är det viktigt att du berättar det för en
vuxen du litar på.
Här berättar vi hur det går till när du ska på besök hos oss på
anstalten Kristianstad.
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Det första ni ser
när ni kommer på
besök är den här
stora grinden.
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På grinden finns en porttelefon och ni ska trycka på knappen. En av
oss som jobbar på fängelset svarar då. Här berättar ni vem ni är och
vem ni ska besöka. Välkomna in!
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Efter en liten promenad
kommer ni fram till
centralvakten. Dörren
öppnas automatiskt och
i en liten lucka får ni
prata med någon av oss
som jobbar här. Vi har
blåa kläder och kallas för
kriminalvårdare.
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Ni kommer sedan
in i en hall där en
kriminalvårdare möter er.
Ibland vill personalen att
ni går igenom den gråa
bågen. Bågen piper om
den känner av metall.
Om den piper använder
kriminalvårdaren en
detektor utanpå dina
kläder som känner av var
metallen finns. Det känns
ingenting.
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På flera fängelser finns det hundar som arbetar tillsammans med
personalen. De är jättesnälla. Ibland har vi en hund hos oss. Om den
är här när du kommer vill den gärna nosa på dig. Vi kommer därefter
att hjälpa dig och följa dig hela vägen till den du ska träffa.
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Först får du hänga av
dig dina ytterkläder
och andra saker i ett
klädskåp. Du får själv
bära skåpnyckeln med
dig in i besöksrummet.
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Nu är du framme vid
barnbesöksrummet.
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Så här kan det se ut. Kanske vill ni rita, leka, spela spel eller läsa
böcker tillsammans. Här kan ni även fika. Utanför besöksrummet
finns det personal hela tiden som du kan få kontakt med genom
en knapptelefon. Du kan när som helst avbryta besöket genom att
säga till personalen. När besöket är slut går ni, tillsammans med
personalen, ut samma väg som ni kom in.

KONTAKT
Du kan inte ringa till din förälder eller släkting. Men har du frågor
eller funderingar inför ett besök kan du ringa till fängelset och
be att få prata med ett barnombud. Barnombudet är den som tar
hand om frågor som handlar om barn.
Du kan ringa på telefonnummer: 044-785 16 26
Besök måste bokas i förväg. Din pappa eller släkting talar om för
dig när du kan besöka honom och hur ni bokar tid.
Adress till fängelset om du ska besöka din förälder eller släkting:
Vändpunktsvägen 1 i Kristianstad

Postadress om du vill skicka ett brev till din pappa eller släkting:
Skriv namnet på den du vill skicka brevet till
Vändpunktsvägen 1
291 65 Kristianstad

Tips! Besök gärna insidan.kriminalvarden.se
och bufff.nu som är sajter för barn och
unga som har en förälder eller släkting
i häkte, fängelse eller frivård.
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