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jyderups 
Værkmestre 
Har Været PÅ 
sKolebænKen
Værkmestre fra Statsfængslet i Jyderup har netop 
afsluttet et stort undervisningsforløb, hvor de har 
styrket deres evner i at uddanne og motivere de 
indsatte.

Af Søren Gregersen

normalt er det værkmestrene, som uddanner de indsatte. 
Men i løbet af foråret har Jyderups værkmestre oplevet, hvor-
dan det er at sidde på skolebænken.

over ti arbejdsdage er Jyderups værkmestre og tre værkmestre 
fra anstalten ved Herstedvester og arresthuset i roskilde ble-
vet skolet i at håndtere undervisning af indsatte via temaer 
som didaktik, vejledning, evaluering, motivering med mere.

Jyderup har dermed taget den politiske opfordring op fra 
den seneste flerårsaftale, som i høj grad giver værkmestrene 
ansvaret for at løfte uddannelsesindsatsen i fængslerne. 
beskæftigelse og uddannelse skal gå hånd i hånd.

Fængselsforbundets værkmesterrepræsentant, Michael Heit-
mann, er derfor også glad for, at Jyderups værkmestre med 
det nye undervisningsforløb har fået chancen for at styrke 
deres evner.

”det er fantastisk med muligheden for at få uddannelses-
lektioner og udveksle erfaringer med kollegaerne,” siger han.

FUsA-PenGe
Forløbet er finansieret af midler fra Fonden til udvikling af 
statens arbejdspladser (Fusa), og det er konsulentfirmaerne 
thor-pro og Jano Consult, som har stået for undervisningen.

de to direktører lars thore Jensen og torben Jano understreger, 
at forløbet både handler om at styrke undervisningen af de 
indsatte i løbet af afsoningen og motivere dem til at uddanne 
sig, når de slutter afsoningen.

”Vi vil gerne klæde værkmestrene bedre på til at påtage sig 
undervisningsopgaven i fængslet. samtidig handler det også 
om at forberede de indsatte på tiden efter fængslet,” siger 
lars thore Jensen.

Han fortæller, at mange afsonere tror, at der venter dem 
førtidspension, når de forlader fængslet. den idé skal 
værkmestrene hjælpe med at få aflivet.

”Værkmestrene skal basalt set fortælle de indsatte, at det 
ikke er det, de skal, når de blive løsladt. til gengæld skal 
værkmestrene give dem et billede af verden udenfor og de 
muligheder, der er i forhold til job og uddannelse,” siger han.

som en del af undervisningsforløbet har værkmestrene der-
for fået input fra nogle af de institutioner, som de indsatte 
møder, når de bliver løsladt.

blandt andet har Københavns Jobcenter, High Five og KiF 
været forbi, og værkmestrene har været på besøg hos 
selandia, som er et center for erhvervsuddannelse.

”uddannelsesaspektet har mange facetter. derfor er det 
vigtigt, at værkmestrene er opmærksomme på omverdenens 
lys på de indsatte, når de forlader Kriminalforsorgen,” siger 
torben Jano.

PosItIv evAlUeRInG
der ser ud til, at værkmestrene har taget godt imod under-
visningsforløbet. I evalueringen af forløbet er langt de fleste 
i hvert fald positive.

det gælder blandt andet værkmester sisse Knudsen: ”Jeg 
har lært meget, som jeg ikke vidste i forvejen,” siger hun til 
fagbladet på den sidste undervisningsdag.

den samme holdning har værkmester tine Petersen: ”Jeg kan 
rigtig godt lide at lære nyt – og jeg har fået meget ud af dette 
forløb,” siger hun.

Ifølge værkmester Pia nielsen var det dog lige i overkanten at 
sidde på skolebænken i så mange dage: ”der var meget, som 
jeg vidste i forvejen. Men jeg har fået genopfrisket min viden, 
og besøget hos selandia var rigtig godt,” siger hun.

konkURRence UdeFRA
Inspektør i statsfængslet i Jyderup, troels bloch, runder 
undervisningsdagen af med at understrege over for værk-
mestrene, at forløbet også har til formål at forsvare faget fra 
konkurrence udefra.

”Vi skal holde fast i det, vi kan med produktionen og kombi-
nere det med uddannelse. det kan eksterne udbydere ikke 
tilbyde. derfor håber jeg, at I har fået noget ud af forløbet, 
og at I griber muligheden fremover,” siger inspektøren inden 
værkmestrene får overrakt kursusbeviser.

UDDANNElSE
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