360-film Avdelning och verkstad– transkribering
Bostadsavdelning
Benita: Hej jag heter Benita och jag jobbar som kriminalvårdare på anstalten Hinseberg. Så här
kan en avdelning på Hinseberg se ut. På morgonen är det upplåsning, och här brukar klienterna
sitta och äta sin frukost. Och efter frukosten går klienten till sin sysselsättning. Vi har en del som
går till jobbet, andra som går till skolan och de som går till behandlingsprogram.
Här borta har vi köksdelen och här kan det stå två klienter och laga mat. Efter sysselsättningen
kommer klienterna tillbaka och då sitter de här i soffan och umgås med varandra medan de tittar
på tv. De andra brukar sitta här och spela kort. Vi har en del som ringer sina anhöriga, medan de
andra får besök. Besöker sker inte här, utan då får de gå ner till besöksrummet.
På den här avdelningen kan man vistas upp till 17 klienter. Och förutom att de sitter här och
umgås med varandra, så kan klienterna välja att gå till biblioteket eller så kan de gå och träna i
sporthallen. Så här kan en dag på anstalten Hinseberg.
Nu ska ni få träffa min kollega Patrik, häng med. Hejdå.
Verkstad
Patrik: Hejsan, Patrik heter jag och jobbar som produktionsledare här på kvinnoanstalten
Hinseberg. Jag tänkte berätta lite för er hur en verkstad kan se ut i Kriminalvården. Så titta er
gärna omkring, medan jag berättar lite.
En verkstad skiljer sig åt beroende på vilken inriktning anstalten har. Det kan vara allt från
monteringsarbete, tvätteri, jordbruk och snickeri. I den här verkstaden har vi montering av
plastdetaljer, samt sömnadsarbeten. Vi tillverkar bland annat den här kudden som heter Filuren
som finns i besöksrummen på anstalten. Samt nyckelringen, som barn kan få när de kommer på
besök på anstalten.
Sysselsättning är en viktig del för våra klienter, det ökar kunskap, stärker självförtroendet, öppnar
för ett liv utan kriminalitet samt möjligheten att få jobb dagen de släpps ut.
Men nu ska jag kolla till produktionen här, så nu tackar jag för mig. Hej.
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