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Midtjyderne 
spidser pennen
Statsfængslet Midtjylland har 
gennemført et stort kompetence-
projekt med fokus på at skærpe 
skriftligheden. Alle er blevet testet 
fra inspektøren og nedefter.
Af Søren Gregersen

uddannelse

i dag er det i langt højere grad hånden frem for munden, der 
bruges til at formidle viden med. det kan mærkes i Kriminal-
forsorgen, hvor høj som lav skal rapportere, dokumentere, 
journalisere og meget andet. 

For at klæde medarbejderne bedre på til det har statsfængslet 
midtjylland i sommer gennemført et stort kompetenceprojekt 
”skarp skiftlig faglighed” for at styrke medarbejdernes skrive-
evner, it-kompetencer og samarbejde.

Forud for projektet blev 225 medarbejdere testet – inklusiv 
inspektøren og fængslets jurister og økonomer. testen viste, at 
det ville være relevant for hver anden medarbejder at styrke 
skriftsproget. der var tale om en anonym test, så det vides 
ikke, om inspektøren var en af dem.

og ud af de 116 personer i målgruppen meldte 69 sig til 
kurset, som bestod af et tre dages grundkursus hos amu i 
Holstebro og et fem dages udvidet vuC-kursus.

uddannelseskoordinator Johnny Fonnesbech fortæller om 
baggrunden for projektet: ”det går rigtig stærkt i Kriminal-
forsorgen. Kravene til betjente og andre faggrupper skærpes 
hele tiden. man kan godt forstå, at der er nogle, som har brug 
for hjælp.”

Han nævner, at grunduddannelsen er blevet forbedret. det 
betyder, at ældre medarbejdere ikke altid kan løse samme 
opgavevifte som nye: ”det er uholdbart, at vi har en gruppe, 
som helst undgår sagsbehandlingsopgaver og hellere vil tage 
sig af andre opgaver som for eksempel urinprøver. og det dur 
ikke, at sagsbehandlingsopgaverne ødelægger arbejdsglæden.”

Johnny Fonnesbech understreger, at selvom mange med-
arbejdere var i målgruppen for kurset, lå de fleste i den høje 
ende i testen. de kan altså godt skrive og læse, men mangler 
blot færdighed og opdatering for eksempel i brugen af it.

”Det beDste kursus jeg har været på”
efter kurset er blevet afviklet, har uddannelseskoordinatoren 
stort set kun fået positive tilbagemeldinger.

”det passede perfekt til mit behov,” er der en, som har skrevet 
i evalueringen. ”det bedste kursus jeg har været på,” skrev en 
anden. ”Fedt at være en af de dumme,” skrev en tredje.

Johnny Fonnesbech fortæller også om en kollega, som ringede 
efter sommerferien og fortalte, at han for første gang havde 

læst en roman: ”det var en personlig sejr – og noget som styrker 
trivslen på arbejdet.”

Hans Jakob petersen er en af de betjente, som har været gennem 
kurset. Han har blandt andet fået hjælp til nogle grammatiske 
problemer, han havde. samtidig har han fået skærpet sit 
skriftlige sagsbehandlingssprog, så det er blevet mere kort 
og præcist. 

”det var et rigtig godt kursus, som også handlede om skarp 
faglighed i vores fag. at fatte sig i korthed. skrive nøjagtigt. 
og skrive i et sprog, så udefrakommende kan forstå det. på 
den måde har det været meget relevant.”

Hans Jakob petersen peger dog på, at kurset delvist er spildt, 
hvis man ikke også gør noget ved de problemer, som der er i 
sagsbehandlingen.

”Jeg håber, at man følger op på kurset. som det er i dag, laver 
vi for meget dobbeltarbejde. det skal der gøres noget ved. 
ellers fylder sagsbehandlingen stadig for meget,” siger han.

”Det nytter ikke noget at stå på perronen”
Fængelsforbundets tillidsrepræsentanter i statsfængslet 
midtjylland er også glade for projektet. afdelingsformand Jens 
Højbjerg petersen i Fængslet Kærshovedgård mener, at betjen-
tene skal tage imod alle de efteruddannelsestilbud, de kan få. 

”det nytter ikke noget, at man bare står på perronen, så risi-
kerer man, at toget er kørt. vi bliver nødt til at være med på 
udviklingen. det gælder i alle sammenhænge,” siger han og 
fortsætter: ”der er mange, som aldrig har lavet sagsbehand-
ling. derfor skal vi tage imod denne slags tilbud, så jobbet ikke 
bare handler om at dele mad ud.”

Kollegaen i Fængslet ved nørre snede, søren Wiborg, er enig: 
”det er rigtig godt med et kursus som dette. det kan jeg kun 
gå ind for. Fuld opbakning fra min side.”

Han mener samtidig, at kurset har styrket samarbejdet i det 
midtjyske fængsel. eneste malurt i bægeret set fra søren Wiborgs 
side er uddannelse i klientsystemet. det måtte gerne have fyldt 
mere: ”det håber jeg, at vi kan komme efter,” siger han.

det lover Johnny Fonnesbech, som oplyser, at fængslet netop 
er ved at igangsætte et sagsbehandlingskursus målrettet 
klientsystemet.

Penge fra KoMPetenceseKretariatet

projektet i statsfængslet midtjylland har fået penge af Kom-
petencesekretariatet, som er statens og fagforeningernes 
fællessekretariat for kompetenceudvikling. andre institutioner 
i Kriminalforsorgen kan søge om penge til lignende projekter. 


