Film om kriminalvårdsutbildningen– transkribering
Frida, Personalutbildare: Du går utbildningen på något av våra sex kompetenscenter. Hit kommer
Kriminalvårdens medarbetare för att gå kriminalvårdsutbildningen eller olika fort- och
vidareutbildningar.
Om det inte finns plats på en ort som du kan dagpendla till så veckopendlar du på Kriminalvårdens
bekostnad.
Du söker en tjänst hos Kriminalvården, om du får tjänsten blir du aktuell för utbildning.
Azemina, kriminalvårdare: Jag sökte mig till Kriminalvården, främst för att jag ville jobba med
människor.
Och inom Kriminalvården får man göra det på ett väldigt varierande sätt. Jag kände att jag ville utföra
ett arbete som är meningsfullt. Därför tyckte jag att Kriminalvården verkade väldigt intressant.
Selma, kriminalvårdare: Jag vill jobba med människor, hjälpa, göra någons dag lite bättre. Alla
människor har någonting gott inombords. Det gäller bara att rota fram och hitta det.
Mikael, kriminalvårdare: Efter femton år som värdetransportör så tyckte jag att det var dags att göra
något nytt. Jag ville jobba med folk.
Frida, personalutbildare: För att bli trygg i rollen som kriminalvårdare behöver du färdighet, förmåga
och förståelse inom olika områden. Det handlar om våra klienter, regelverket som styr vår
verksamhet och våra arbetsmetoder. Sedan behöver du också arbeta med ett professionellt
förhållningsätt och med de grundläggande värderingar som vi har.
Katarina, handläggare HR: Egentligen lär man sig att bli kriminalvårdare på jobbet. Man lär sig jobbet
på jobbet. Det är i mötet med klienterna och tillsammans med mina kollegor som jag lär mig att bli en
kompetent kriminalvårdare.
Frida, personalutbildare: Du börjar med en vecka teori på kompetenscenter. Då får du lära dig om
myndighetsuppdraget och om Kriminalvården. Sen kommer du ut på din arbetsplats och praktiserar i
två veckor. Då får du förståelse för de lokala rutinerna och hur det ser ut just på din arbetsplats. Sen
kommer du tillbaka till kompetenscenter och under utbildningens gång varvar du mellan
kompetenscenter och att vara ute och arbeta. På arbetsplatsen har du en handledare som blir ditt
stöd, och tillsammans kommer ni att reflektera över det som ni gör på jobbet.
Rimi, kriminalvårdare: Det jag tycker om mest med kursledarna är att de varit väldigt duktiga. De har
hjälpt oss väldigt mycket med information. Det är väldigt mycket erfarenhet. Vi snackar om flera
hundra års erfarenhet, som vi får till oss på utbildningen. Helt underbart har det varit.
Jonas, Kriminalvårdare: Det ligger en röd tråd i utbildningen från det att man börjar första veckan.
Man ser återkommande saker och lär sig applicera det i kontexten. Väldigt lärorikt.

Mirela, Kriminalvårdare: Våra personalutbildare varvar teorin med praktiken. Vi lär oss en del
och sen omsätter vi det i praktiken.
Sara, Kriminalvårdare: Vad jag tycker är bra med utbildningen är att du får gedigna grunder till ditt
kommande yrke. Du får med dig en massa verktyg, hur man tänker, hur man ser ur ett annat
perspektiv utifrån samhället. Och att det inte bara är klienten, utan även brottsoffret man tar väldigt
mycket hänsyn till i yrket. Det tycker jag är jättebra.

Katarina, handläggare HR: Utbildningen är ett och ett halvt år till två år beroende på när på året man
börjar sin utbildning. Men den mesta tiden är man ute i tjänst.
Frida, personalutbildare: Om du upplever att du har läs- och skrivsvårigheter, så går det att anpassa
utbildningen. Det gör vi i en dialog mellan dig, din chef och oss på kompetenscenter.
Katarina, handläggare HR: Du behöver inte ta studielån, eftersom att du får lön under din
utbildningstid. Du får en visstidsanställning under din första tid i utbildningen och sedan görs en
bedömning för möjligheterna för en visstidsanställning.
Mirela, kriminalvårdare: Det känns faktiskt spännande att sitta i skolbänken igen.
Rimi, Kriminalvårdare: Det är ju alltid lite jobbigt att komma tillbaka till skolan. Men är man
intresserad så går det jättebra. Har man ett stort intresse för det så funkar det hur bra som helst.
Frida, personalutbildare: Om du tycker att det här låter spännande och vill bidra till en människas
förändring. Sök ett jobb hos oss.
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