Till dig som
ska på besök
hos oss

PÅ HÄKTET
ÖREBRO
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 häktet
i Örebro.

1

Hej och välkomna till oss!
När ni kommer på besök
till häktet, och ser en dörr
med en skylt där det står
Kriminalvården Besöks
entré 3A, då har ni kommit
helt rätt. Det finns en
knapp som ni trycker på
och sen får ni, genom en
högtalare, prata med en
som jobbar på häktet. Ni
berättar vem ni är och vem
ni ska besöka.
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Ni åker hissen upp för att komma till rätt våning och besöks
avdelningen. Hissen sköts av personalen på häktet och de kör upp er.
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När ni kommer in till väntrummet får ni hänga av er ytterkläderna,
skor, mobilen, nycklar och andra saker i ett klädskåp. Man får inte
ha någonting av metall med sig in.
Nu är det dags att gå vidare in till besöksavdelningen. Det är där
inne du får träffa din mamma, pappa eller släkting.
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Alla som kommer på besök till
häktet måste gå igenom en grå
metallbåge. Du har kanske sett
en sådan på en flygplats. Den
piper om den känner av metall.
Ibland kan personalen behöva
söka över dina kläder med en
metalldetektor. Det känns inget.
Vår metalldetektor ser ut som en
stor grå ”spade”.
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De finns flera olika saker som
du kan låna med dig in till
besöksrummet. Till exempel
ritblock, målarbok, leksaker,
spel och pussel som du och
din förälder eller släkting kan
använda.
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Det här är besöksrummet. Här får du träffa din mamma, pappa eller
släkting. Ni kan få fika i rummet om ni vill och där finns också en
toalett. Du kan avbryta besöket när du vill genom att trycka på en
knapp inne i besöksrummet. Då kommer personalen och hjälper dig.
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När det är dags att gå hem
får du med dig en påse med
lite olika saker i. Det kan vara
kritor, bokmärken eller något
annat. Det får alla barn vid
första besöket.
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Det här är Filuren. Den finns också på nätet:
Insidan.kriminalvarden.se

KONTAKT
Du kan inte ringa till din förälder eller släkting. Men har du
frågor och funderingar inför ett besök 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: 019-767 40 01.
Adress till häktet om du ska besöka din förälder eller släkting:
Järnvägsgatan 3 i Örebro.
Postadress till häktet om du vill skicka brev till din förälder eller
släkting:
Skriv namnet på den du vill skicka brevet till
Box 3
701 40 Örebro

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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