Till dig som
ska på besök
hos oss

PÅ HÄKTET
KARLSTAD
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 annan 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 besöker häktet i Karlstad.

1
Det första du ser när du
kommer till häktet är en dörr
med en skylt där det står
”Häktet Karlstad”.
Dörren är låst och för att
komma in trycker du på en
knapp till höger om dörren. En
person som arbetar på häktet
svarar. När du har berättat
vem du ska besöka öppnar
personalen dörren så att du
kan komma in.
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Vi som jobbar här är kriminalvårdare och vi har blåa kläder.
Vi kommer att hjälpa dig att
hitta rätt. Välkommen!
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Innanför dörren finns en hiss som du får åka med en våning upp.
Personalen som jobbar här kör hissen till rätt våning. När du
kommer ut ur hissen finns det en till dörr att gå igenom och bakom
den dörren får du prata med en av oss genom en glasruta.
Personen bakom glasrutan jobbar också på häktet. Här får du ännu
en gång berätta vem du ska besöka.
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Det finns klädskåp att
hänga av jackan, mobilen
och andra saker.

6
Nu är det dags att gå till
inpasseringskontrollen.
Har du tagit med dig några
saker så lägger du dem på ett
bord så att personalen kan se
hur sakerna ser ut. Ibland kan
även skorna behöva ställas
framför bordet.
Alla som kommer på besök
går igenom den gråa bågen
som piper om den känner av
metall.
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Ibland kan personalen behöva
söka över dina kläder. De gör det
med en ”spade” och den piper om
den känner av metall. Det känns
ingenting.
Personalen bakom glasrutan
hjälper dig hur du ska gå vidare
för att få träffa din förälder eller
släkting.
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Personalen följer med och visar vilket rum som du ska träffa din
mamma, pappa eller släkting i.
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På besöksavdelningen finns det några olika dörrar. Här får du träffa
din mamma, pappa eller släkting. I besöksrummet finns det
leksaker, ritblock, kritor och böcker som du gärna får låna under
besöket. Kanske vill ni rita, läsa eller pyssla med något tillsammans.
Det finns också fika i rummet.
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När besöket är slut får du gå tillbaka samma väg som du kom. Här
finns ett skåp där alla barn får välja varsin sak att ta med sig hem.

KONTAKT
Har du frågor och funderingar kan du ringa till häktet 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:
054-776 42 01.
Adress till häktet om du vill besöka din förälder eller släkting:
Nya Infanterigatan 22, 653 40 Karlstad
Om du vill skicka ett brev till din förälder eller släkting:
Din förälders eller din släktings namn
Box 61
651 03 Karlstad

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

HÄKTET KARLSTAD
Box 61
651 03 Karlstad
www.kriminalvarden.se

