Till dig som
ska på besök
hos oss

PÅ ANSTALTEN
SKÄNNINGE
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 Skänninge.
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VÄLKOMNA!
Det första ni ser när ni kommer på besök är den här stora grinden.
På grinden finns en knapp. När ni trycker på den svarar en som
arbetar på fängelset. Här får ni berätta vem ni ska besöka, efter det
är ni välkomna in!
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När ni kommit in genom första grinden kommer ni att få gå några
steg för att komma till denna dörr som det står Entré besökare på.
Den dörren öppnas automatiskt när ni kommer fram.
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När ni kommit in genom dörren kommer ni få prata med en av
oss som jobbar på fängelset, vi har blå kläder och kallas kriminal
vårdare. Efter att vi pratat lite kommer ni gå in i ett väntrum där ni
får hänga av jacka, mobiltelefon och annat i ett klädskåp.
Om du har med dig något som du vill lämna vid besöket tar
du med dig detta och visar personalen. Kanske har du ritat någon
teckning som du vill lämna. I det här rummet kan ni få vänta lite
tills ni blir meddelade om att gå till nästa rum.
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Efter nästa dörr kommer ni till ett rum där vi har en metallbåge. Alla
som kommer på besök får gå igenom denna. Den kommer att pipa
om man har något som är av metall på sig. Det kan till exempel vara
ett skärp eller skorna som piper. Här kommer även era saker få åka
på ett rullband genom en maskin till nästa rum.
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När du gått igenom metallbågen och lagt dina saker på rullbandet
kommer du in i nästa rum där du kommer träffa det jättesnälla
lejonet som sitter i fönstret.
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Om det piper i metallbågen kan vi behöva ta fram den här grå saken
som kallas handdetektor. Den används på dina kläder och känns
ingenting.
Vi har också en jättesnäll hund som jobbar hos oss på fängelset.
Hon älskar att nosa. Ibland vill hon även nosa på besökarna.
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I det här rummet kommer du få välja en
bok från en boklåda. Den får du ta med
dig hem.
Om du vill får du även låna med dig
några leksaker in på besöksrummet. I
leksaksrummet finns till exempel filmer,
ritblock, pennor, spel och så finns det några
utklädningskläder ifall du vill klä ut dig.
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När du valt vilka leksaker du vill ha med dig kommer vi att gå till
besöksrummet där besöket kommer att vara. Det är inte långt dit,
bara några steg… tills ni kommer till besöksavdelningen.
Där kommer ni se några rum i en korridor och en bänk med kaffe
termosar och en kyl så att personalen kan ge er fika under besöket.
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När du besöker oss på Skänninge har vi ett besöksrum med en soffa
och stolar i. Och så har vi Pippi Långstrump som busar med Kling
och Klang målat på väggen.
Här träffar du din pappa eller släkting. Här kan ni fika, rita eller
pyssla tillsammans.
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Vi har även en besökslägenhet. Det rummet är
lite större. Där finns det ett kök man kan laga
mat i, en uteplats, två rum med sängar och ett
sällskapsrum där man kan se på tv och umgås.
Vi hoppas att ditt besök blir bra! När
besöket är slut kommer personal och följer dig
ut samma väg som du kom in.

KONTAKT
Du kan inte ringa till din pappa eller släkting. Men har du frågor eller
funderingar inför ett besök kan du ringa till fängelset och be att få pra
ta med ett barnombud. Barnombudet är den som tar hand om frågor
som handlar om barn. Barnombuden kan även vara med och ta emot
dig när du kommer på besök. Önskar du det, ringer du till fängelset
och meddelar oss. Du kan ringa på telefonnummer: 0142-672999
Besök måste bokas i förväg. Din förälder eller släkting talar om för dig
när du kan besöka honom och hur ni bokar tid.
Adress till fängelset om du ska besöka din pappa eller släkting:
Östanågatan i Skänninge (Nära resecentrum i Skänninge om du
kommer med tåg eller buss)
Postadress om du vill skicka ett brev till din pappa eller släkting:
Skriv namnet på den du vill skicka brevet till
Anstalten Skänninge
Box 214
596 21 Skänninge

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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