
Nordisk nettverk for fengselsundervisning 
 

Årsrapport for 2009 
 
Nordisk nettverk for fengselsundervisning har i 2009 hatt følgende møter: 
 

1. 26. januar 2009 i Tallinn, Estland. Tre representanter fra Nordisk nettverk hadde møte 
med representanter for justisdepartementet i Estland for å planlegge den 
baltisk/nordiske konferansen. 

2. 4. 5. og 6.februar møte i Nettverket og møte med Alfarådet i København.  
3. 2. og 3. juni møte i Malmø – redaksjonsrådet for nordisk hjemmeside 
4. 3. og  4. juni møte i Malmø – nordisk IKT møte organisert av Nettverket 
5. 17.-18. juni møte i Tallinn, Estland. Tre representanter fra Nordisk nettverk hadde 

møte med representanter for justisdepartementet i Estland for å planlegge den 
baltisk/nordiske konferansen. 

6. 23. september i Tallinn, møte i Nordisk nettverk 
7. 23. og 24. september i Jöhvi, Estland, baltisk/nordisk konferanse 
8. 25. september i Tallinn, møte i Nordisk nettverk 
9. 1. og 2. oktober i Malmø, møte i Nordisk nettverk, med Alfarådet og med de nordiske 

forskerne som skal utarbeide kartleggingsverktøy som skal benyttes i en nordisk 
undersøkelse for å få et bedre bilde av utlendingers utdanningsbakgrunn, behov og 
ønsker. 

 
Aktiviteter: 
• Nordisk hjemmeside – møte i Malmø 2. og 3. juni. Redaksjonsrådet hadde et samlet 

møte i Malmø 2. og 3. juni der også redaktøren Larry Kärkkäinen var med. Det tar tid å få 
hjemmesiden til å bli aktuell og kjent for kriminalomsorgs- og skolefolk i Norden. Det ble 
på møtet diskutert strategier for å få mer materiale/stoff fra de nordiske landene og for å få 
flere til å besøke hjemmesiden. 

 
• Nordisk møte om IKT i Malmø 3. og 4. juni. Formålet med møtet var å fremme 

utviklingen av og innsattes tilgjengelighet til IKT/Internet i kriminalomsorgen i de 
nordiske landene. Målsettingen med møtet var å gi en oversikt over hva som foregår på 
området i Norden og å gi forslag til forbedringer. I tillegg var det viktig å utvikle 
samarbeidet mellom pedagoger og ansvarlige for sikkerheten i fengslene for gjensidig 
kunnskap og respekt og samtidig komme med forslag til forbedringer innenfor området i 
de respektive land. Det møtte i alt 19 representanter fra kriminalomsorgs- og 
utdanningsmyndighetene i alle de nordiske landene på møtet. De gav uttrykk for at møtet 
var så positivt og nyttig at de ønsket et slikt møte i regi av Nettverket hvert år.  

 
• Baltisk/nordisk konferanse i Jöhvi, Estland 23. – 24. september. Nettverket planla, 

organiserte og gjennomførte konferansen sammen med representanter for 
justisdepartementet i Estland. Justisdepartementet i Estland var vertskap for konferansen. 
Målsettingen med den baltisk-nordiske konferansen var spredning av rapporten " 
Education in Nordic Prisons. Prisoners' Educational Backgrounds, Preferences and 
Motivation". Et annet siktemål var gjensidig informasjon og å bedre samarbeidet mellom 
de baltiske og de nordiske landene på dette området. Konferansen ble avviklet i det nyeste 
fengslet i Estland – Viru fengsel - , og samlet 38 deltagere fra de baltiske statene og de 
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nordiske landene. Det er lagt ut informasjon om konferansen på websiden til 
Fylkesmannen i Hordaland 
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=20345&amid=2852862  og på nordisk 
hjemmeside: www.fengselundervisning.net . Det ble gitt støtte fra Nordplus Horizontal 
v/SiU (Senter for internasjonalisering av høgre utdanning) på 8000 EUR til å gjennomføre 
konferansen. Midlene ble administrert av Fylkesmannen i Hordaland. 

 
• Seminar Experience of the organisation of prison education, Vilnius, Lithuania. 

Nettverket fikk en forespørsel fra Ministry of Education and Science i Litauen om å delta 
på seminaret for fengselslærerne i Litauen, og fortelle om erfaringene fra 
fengselsundervisningen i de nordiske landene. Lena Axelsson fra Sverige deltok fra 
Nettverket sin side. Reise og opphold ble betalt av Litauen.  

 
• Nordisk konferanse om fengselsutbildning i Sverige i september 2010. Nettverket har 

arbeidet med planleggingen av den nordiske konferansen om fengselsutbildning som skal 
gjennomføres i Skövde september 2010 med Sverige som vertsland.  

 
• Nordisk rapport Innsatte i nordiske fengsler: Utdanning, utdanningsønske og –

motivasjon Nettverket tok initiativet til denne nordiske rapporten og fikk etter søknad til 
Nordisk Ministerråd – Cirius – en økonomisk støtte 501480 DKK. Prosjektet og midlene 
blir administrert av Fylkesmannen i Hordaland. Ansvaret for faglig tilrettelegging ligger 
hos Universitetet i Bergen. Alle de nordiske landene har gjennomført sine nasjonale 
kartlegginger og et forskningsmiljø i hvert nordisk land har vært engasjert i dette arbeidet. 
De nasjonale undersøkelsene har ført til større oppmerksomhet både blant polikere og  
beslutningstagere slik at det har ført til en forbedring av fengselsundervisningen. 
Rapporten er trykket i Nordisk Ministerråd TemaNord  2008:592. Rapporten er sendt til 
kriminalomsorgens anstalter og skoler i de nordiske landene. 

 
• Nordisk rapport Prisoners’ Educational Backgrounds, Preferences and Motivation. 

Nordisk nettverk fikk 90 000 NOK fra NordPluss Voksen til å oversette den nordiske 
kartleggingen til engelsk. Prosjektet og midlene ble administrert av Fylkesmannen i 
Hordaland, Norge. I dette arbeidet var det også med representanter fra Estland og Latvia. 
Rapporten ble trykket i Nordisk Ministerråd Tema Nord 2009:508. Fylkesmannen i 
Hordaland har sendt rapporten til alle utdannings- og justisdepartement i Europa og til 
aktuelle fagmiljø i USA, Canada og Australia. Rapporten ble presentert av to av forskerne 
på den internasjonale konferansen (EPEA) om fengselsundervisning som ble avviklet på 
Kypros 28.10-01.11.09. 

 
• Ny utgave av Nordic Prison Education A Lifelong Learning Perspective Boken har 

fått stor oppmerksomhet i Europa. Bare en bok er igjen hos Nordisk Ministerråd. 
Nettverket fikk økonomisk støtte fra de nordiske generaldirektører for kriminalomsorgen 
til en revisjon og nytrykking av rapporten. Midlene ble administrert av Fylkesmannen i 
Hordaland. Den reviderte rapporten er trykket i Nordisk Ministerråd TemaNord 2009:536. 
Fylkesmannen i Hordaland har sendt rapporten til alle utdannings- og justisdepartement i 
Europa og til aktuelle fagmiljø i USA, Canada og Australia. Rapporten ble presentert av to 
av medlemmene i Nettverket på den internasjonale konferansen (EPEA) om 
fengselsundervisning som ble avviklet på Kypros 28.10-01.11.09. 
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• 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 grunskole- 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 skal være 
ferdig utarbeidet våren 2010. 
Trinn 2: 
Nasjonale kartlegginger utifra trinn 1. De blir gjennomført i 2010. 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 2010 for å gjennomføre en 
nordisk sammenligning i 2011.          

 
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. 
 
 
 


