Nordisk nettverk for fengselsundervisning

Årsrapport for 2010
Nordisk nettverk for fengselsundervisning har i 2010 hatt følgende møter/seminar:
1. 27. januar møte i Nordisk nettverk i Oslo
2. 28. januar møte i Nettverket sammen med Alfarådet i Oslo
3. 10. mai møte i Nettverket i Malmø
4. 11. mai møte med Nettverket, Alfarådet og forskere fra hvert av de nordiske landene i
Malmø
5. 2. juni møte i redaksjonsrådet for nordisk hjemmeside i København
6. 3. og 4. juni Nordisk seminar om IKT i København – arrangert av Nettverket
7. 30. september – 3. oktober Det 14:e Nordiske seminaret om Klientutbildning/
fengselsundervisning i Skövde, Sverige. Nettverket planla innholdet og var med i
gjennomføring av seminaret med Sverige som vertsland og som sto for den praktiske
tilretteleggingen av seminaret.
8. 2. oktober møte i Nettverket i Skövde, Sverige
9. 22. november møte i Nettverket i Helsingfors
10. 23. november møte i Nettverket sammen med representanter for Alfarådet i Helsingfors

Aktiviteter:
 Nordisk hjemmeside for nettverket – møte i København 2. juni.
Redaksjonsrådet hadde et samlet møte i København 2. juni der også redaktøren Larry
Kärkkäinen var med. Det ble på møtet diskutert innholdet på hjemmesiden, rubrikkene på
hjemmesiden, tilgjengelighet for leseren, hvordan en nyhet bør presenteres, arkivering av
stoff og en oversikt over aktuelle tema som de nordiske land bør presentere på
hjemmesiden.


Ny giv – Samling om voksnes læring. Konferanse 24. – 25. mars
Lillehammer, Norge. Torfinn Langelid ble bedt om å snakke om Tverrnasjonalt
samarbeid – vinning eller spinning? Fengselsundervisning i nordisk og europeisk
samanheng og da ble arbeidet som Nettverket utfører omtalt.



European Conference on Prison Education "Pathways to inclusion –
Strengthening European Cooperation in Prison Education and

Training" Budapest, 22-24 February 2010. EU-kommisjonen arrangerte 22. 24. februar 2010 ein stor europeisk konferanse om fengselsundervisning ”Pathways to
inclusion – Strengthening European Cooperation in Prison Education and Training” i
Budapest. Det var med om lag 240 deltakarar frå 30 europeiske land. Lena Axelsson fra
Nettverket var med å koordinerte arbeidet i Working group 5 – E-learningplatforms and
distance learning. Torfinn Langelid fra Nettverket var bedt av EU-kommisjonen om å
være med i planlegging og gjennomføring av konferansen. På denne måten ble
Nettverkets aktiviteter og tiltak presentert i ulike sammenhenger. I tillegg var det flere
deltakere fra de nordiske land som presenterte bidrag i plenum eller i workshops.


Møte i Nordplus Voksen – godkjennelsesutvalget i København 21. mai
Tidligere medlem av Nettverket, Kaj Raundrup, orienterte om arbeidet i Nordisk nettverk
for fengselsundervisning. (K. Raundrup ble bedt om å holde denne orienteringen siden
Morten Bruun Petersen var forhindret i å delta.)



Nordisk seminar om IKT i København 3. og 4. juni: Formålet med seminaret
var å fremme utviklingen av og innsattes tilgjengelighet til IKT/Internet i
kriminalomsorgen i de nordiske landene. Målsettingen var å utvikle samarbeidet mellom
skolen, sikkerheten og å finne tekniske løsninger for å øke tilgjengeligheten til utdanning
for innsatte på lik linje med det som foregår ute i samfunnet. Å gi økt kontakt mellom
pedagoger og ansvarlige for sikkerheten for gjensidig kunnskap og respekt og samtidig
komme med forslag til forbedringer innom området i de respektive land. Å gi en oversikt
over hva som foregår på området i Norden og å komme med forslag til forbedringer. Det
var med 25 deltagere fra alle de nordiske landene. I tillegg var det med to personer fra
England som foredragsholdere.



Det 14:e Nordiske seminaret om Klientutbildning/ fengselsundervisning i
Skövde, Sverige 30. september – 3. oktober. Det nordiske seminaret samlet 131
deltagere fra de fem nordiske landene. En viktig del av programmet var oppfølging og
fordypning i den nordiske rapporten Innsatte i nordiske fengsler. Utdanning,
utdanningsønske og –motivasjon (Eikeland, Manger og Asbjørnsen red. TemaNord
2008:592). Blant mange andre programposter var det også presentasjon av Nordiskt
nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) og Nordisk nettverk for fengselsundervisning.



Utenlandske innsatte i nordiske fengsel Nettverket har i samarbeid med
Alfarådet og forskere fra de nordiske landene fått støtte fra Nordplus Framework
programme Nordplus v/Cirius, Danmark til prosjektet Utvikling av kartleggingsverktøy
for en nordisk undersøkelse av innsatte med utenom nordisk statsborgerskap, deres
utdanningsbakgrunn, motivasjon og ønsker. Den økonomiske støtten er på 38411 EUR.
Formålet med prosjektet er å utvikle et kartleggingsverktøy som kan benyttes for å
gjennomføre nasjonale undersøkelser i de nordiske landene (Danmark, Finland, Island,
Norge og Sverige) blant innsatte med utenomnordisk statsborgerskap. Målsettingen er å
kartlegge kompetanse, utdanningsbakgrunn, utdanningsmotivasjon og utdanningsbehov,
for på denne måten å få en bedre oversikt over utdanningsbakgrunnen og slik få et bedre
opplæringstilbud tilpasset denne gruppen. Dette gjelder grunnskole- og videregående
opplæring. Prosjektet og midlene blir administrert av Fylkesmannen i Hordaland.
Forskerne i de nordiske landene under ledelse av Universitetet i Bergen,

Forskningsgruppen for kognisjon og læring, benytter seg av all tilgjengelig informasjon
og utvikler et nytt kartleggingsverktøy for denne gruppen.
Prosjektet er tre-delt:
Trinn 1:Søknaden gjelder trinn 1 av et tredelt prosjekt. Det gjelder å utvikle et
kartleggingsverktøy slik at man kan få et bilde av målgruppen og kompleksiteten blant 4 5 språk hos innsatte med utenomnordisk statsborgerskap i nordiske fengsler.
Kartleggingsverktøyet ble ferdig høsten 2010.
Trinn 2: Nasjonale kartlegginger utifra trinn 1. De blir gjennomført i 2011. Det er de
nasjonale kriminalomsorgs- og utdanningsmyndighetene som finansierer de nasjonale
undersøkelsene i hvert av de nordiske landene.
Trinn 3: Nordisk sammenligning og analyse og forslag til videre arbeid utifra de nasjonale
rapportene. Søknad til Nordplus Framework Programme i 2011 for å gjennomføre en
nordisk sammenligning i 2012.
Nordisk nettverk for fengselsundervisning vil takke NVL v/Antra Carlsen for økonomisk
støtte og positiv interesse for arbeidet. Den økonomiske støtten gjør det mulig å få det
nordiske samarbeidet på dette området inn i et positivt og strukturert løp. På denne måten blir
det også lettere å få i gang og følge opp fellesnordiske prosjekter.

