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Vejle Arresthus, Projekt High:five, Sydøstjyllands Politi, Vejle Kommune, Green Network og 
VirksomhedsnetværkCabi inviterer private virksomheder ind bag murene i Vejle Arresthus.

Formålet med arrangementet er at give deltagerne viden om, hvilke tiltag der tilbydes de indsatte, så de kan 
komme bedre videre i deres liv på den anden side af en afsonet dom – og her er der brug for virksomheder, 
der vil åbne dørene.
 
Der er oplæg fra både kriminalforsorgen, formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Vejle, Sydøstjyllands 
Politi, Green Network og High:five.

Derudover kommer Rambøll og fortæller om, hvorfor de har ansat en medarbejder med en plettet 
straffeattest, og hvad de har fået ud af det. 

Inden vi slutter af med en rundvisning i arresthuset vil vi få et oplæg fra værkmesteren i Vejle Arrest, der 
sammen med AMU Fyn fortæller om, hvilke tiltag der tilbydes for at fastholde de indsatte en normal 
hverdag.

 

Virksomheder bag tremmer

Hvad sker der egentlig, når en person skal afsone en dom? Sidder de så bare derinde i 
fængslet og samler klemmer, indtil de skal ud igen? Nej, er svaret! Der bliver gjort 
ganske meget for at bringe den indsatte sikkert videre til et liv uden kriminalitet.

Tid: 13. september 2016 kl. 17.30-20.30
Vi byder på en sandwich ved arrangementets start

Sted: Vejle Arresthus, Skolegade 3c (vi starter i personalehuset), Vejle
Tilmelding: Senest den 1. september. Der er et begrænset antal pladser. Først-til-mølle-princip gælder. 

Kun to deltagere per virksomhed. Link til tilmelding 
Ved tilmelding skal oplyses CPR-nummer af sikkerhedsmæssige årsager.

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=SZ2ZXKT73K31


PROGRAM

kl. 17.30-18.00 Sandwich og velkomst med oplæg om Vejen til en kriminalitetsfri tilværelse v/ 
Anne Grode, Institutionschef, Institution Lillebælt

kl. 18.00-18.10 Den gode løsladelse v/Christoffer Melson, formand for Vejle Kommunes 
Arbejdsmarkedsudvalg

kl. 18.10-18.20 Job til unge på kanten v/Ole Hessel, direktør i High:five og 
Offentlig og privat samarbejde v/ seniorkonsulent Lisbeth Olsen, High:five

kl. 18.20-18.30 Social ansvarlighed i en kriminalpræventiv kontekst v/ politikommissær/dipl. 
kriminolog Kuno Jensen, leder af Efterretning og Analyseenheden samt Det 
Kriminalpræventive Sekretariat, Sydøstjyllands Politi

kl. 18.30-18.40 Socialt ansvar som forretningsdriver v/ Torben Vartenberg, seniorkonsulent, 
Green Network – 

kl. 18.40-18.50  Pause

kl. 18.50-19.10 Samarbejde med High:five, Kriminalforsorgen og den unge v/ Jesper Pode 
Jensen og Søren Sandberg, Rambøll

kl. 19.10-19.30   Beskæftigelse i Vejle Arrest v/ Morten Kofoged, værkmester og AMU Fyn 

kl. 19.30-20.00 Rundvisning i arresthuset

kl. 20.00-20.30 Afslutning på aftenen, mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne, netværk 


