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PÅ BRUNSTAD I STOKKE
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VEL MØTT !



Lederen har ordet

STYRET I FOKO
Leder
Vigdis Fosheim
Klosterskoegen vgs,
Slusesprosjektet             
E-post:vi-fos@online.no

Nestleder
Toril Haamo
Oslo fengsel                    
Postboks 9292 Grønland                         
O134 OSLO                    
Tlf.    23 30 16 18
E-post: torilhaamo@yahoo.no 

Informasjonsansvarlig
Hilde  L. Larsen                                                                 

Færder vgs avd Berg fengsel
Søndre Berg 30
3125 Tønsberg
E-post: hildela@vfk.no

Kasserer
Gisle Grahl-Jacobsen                                                                                            
Strømsø vgs, avd. Drammen feng-
sel, Erik Børresens gt. 20                   
3015 Drammen           
E-post: gisle.grahl-
jacobsen@skole.bfk.no

Sekretær
Torfinn Langelid                                                                                            
Fylkesmannen i Hordaland

Utdanningsavdelinga                  
Postboks 7310, 5020 BERGEN           
E-post: torfinn.langelid@fmho.no

1. vararepresentant
Elin Barth
GVO, avd. Oslo fengsel
0134 oslo
E-post: elan3@online.no

2.vararepresentant
Knut Bjørn Strømmen
Færder vgs avd Berg fengsel
Søndre Berg 30
3125 Tønsberg
E-post: knutst@vfk.no

Redatør: Karl Johnny Solberg

Kjære fokofolk

Vi synes nok alle det er litt leit at  sommeren er på hell, Jeg kan trøste dere
med at det snart er fokoseminar - og slik snur vi  “ litt leit “ til  “veldig greit”.
 
  Vi i fokostyret er veldig spente og glade over å kunne invitere  til seminar i 
helt nye omgivelser. Vi flytter fra Sørmarkas mørke skoger til Vestfoldkystens 
 åpne landskap - og  mener bestemt  at dette er omgivelser som passer oss 
ypperlig. Fokofolk har aldri vært kjent for  trangsynthet og snever horisont, i disse nye omgivelsene mener vi alt 
ligger til rette for stor kreativitet og tankeflukt. Dette kan ta helt av !

Vi inviterer derfor til et seminar ulikt alle tidligere med garanterer  høy standard både på form og innhold,   i 
usedvanlig vakre omgivelser.  Spesielt hyggelig er det at alle som vil får plass ,og alle står fritt til å velge fore-
trukket boform. Erwin James har forlengst takket ja, nå venter vi bare  på deg.
Velkommen!

hilsen Vigdis

FOKO-nytt nr. 32  3/2008

Side 2



INNHOLD
Leder har ordet      2

Styret i Foko      2

Innhold       3

Fokoseminar 16.-18.oktober   4-5

Program       6-7

Rekommandasjon     8

Medlem i FOKO?

Har du huset å betale medlem-
savgiften?

Betal til Gisle Grahl-Jacobsen
Kontonummer: 1644.22.60803
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NYTT FRA FOKO

FOKO-seminaret har etter 10 år på 
Sørmaka flyttet til den andre siden 
av Oslofjorden fordi interessen 
for seminaret har vært så stor at 
vi rett og slett har vokst ut av vårt 
tradisjonsrike konferansested.Styret  
har vurdert ulike steder og valget 
har falt på Brunstad Conference 
Center AS i Stokke i Vestfold. 
Kriterier som har vært viktige 
for valget er: nærhet til flyplass 
og annen offentlig transport, 
beliggenhet (vi vil holde oss utenfor 
bysentrum) og kapasitet på sal og 
rom. 

Brunstad Conference Center ligger 
vakkert og usjenert til ved kysten 
mellom Stokke og Tønsberg, ca. 
1,5 timers kjøring fra Oslo. Du 
kommer hit enklest med bil, men 
det finnes også flere offentlige 
transporttilbud i nærheten. 
Med Sandefjord Lufthavn 
Torp kun 20 minutter unna, er 
konferansesenteret lett tilgjengelig 
både fra innland og utland. Mellom 
Oslo Lufthavn Gardermoen og 
Tønsberg eller Stokke er det 
direkte togforbindelse via Oslo 
Sentralstasjon. I tillegg er det også 
mulighet å fly til Rygge (Østfold) og 
ta båt (Flybåten eller Bastøferga) 
og buss videre. 

Vi håper alle er positive til å 
prøve noe nytt! Sørmarka har 
for mange blitt FOKOs ”hjem”, 
men det er viktig å huske at 
”familien” forblir den samme 
selv om den flytter litt på seg. 
Vil du se nærmere på Brunstad 
Conference Center AS, kan du 
ta en titt på hjemmesiden deres 
www.bcc.no

Vi gleder oss til inspirerende og 
fine dager sammen på Brunstad.
MELD DEG PÅ!!  Denne gangen 
vil det ikke bli trangt om plas-
sen, verken til overnatting eller i 
salen.

FOKOSEMINAR
16.-18. OKT

2008
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Overnatting i hyggelige omgivelser

Eget strandområde Båtutleie i vakker skjærgård

http://www.foko.no/medlem/Fokoseminaret2008.doc

LINK MED INVITASJON TIL 
SEMINARET OG PÅMELDINGSSKJEMA 

Se også www.foko.no

Overnatting i leilighet eller hytte. Alle boligene har minimum et soverom og en hems. 
Boligene har i tillegg bad, fullt utstyrt kjøkken (åpen løsning) og stue m/spiseplass. 
Boligene er moderne med lys innredning. Vi er overbevist om at dere vil bli svært 
fornøyd med standarden.



PROGRAM
FOKO-SEMINARET 2008

BRUNSTAD KONFERANSE- OG STUDIESENTER
16. – 18. OKTOBER 2008

TORSDAG 16.10
  
Kl 1430 – 1500 Kaffe/te/rundstykke. Registrering 

Kl 1500 – 1510 Hilsen v/Vigdis Fosheim  

Kl 1510 – 1640 Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen 
   v/statssekretær Terje Moland Pedersen, Justisdepartementet

Kl 1640 - 1710 Kaffi/te. Registrering fortsetter

Kl 1710 – 1750 Diskusjon i arbeidsgrupper om stortingsmeldingen 

Kl 1830  ”Vorspiel” i grupper
 
Kl 1930  Middag

FREDAG 17.10
  
Kl 0800 – 0900 Frokost

Kl 0900 – 1030 Prison education in Europe. Information about European Prison Education 
   Association (EPEA) by Anne Costelloe, Chair of the EPEA
   Informasjon om VEPS og EPEAs hjemmeside v/Gisle Grahl-Jacobsen,    
   kasserer i EPEA

Kl 1030 – 1100 Kaffi/te

Kl 1100 – 1300 ”Sinna mann” v/forfatter Gro Dahle og psykolog Øyvind Aschjem, Alternativ til   
   vold 

Kl 1300 – 1430 Lunsj med turgåing 

Kl 1430 – 1515 Musikk i fengsel og frihet v/Venja Rud Nilsen – Grønland Voksenopplærings  
   senter - med jentebandet og Elin Barth – Grønland Voksenopplæringssenter med  
   teatergruppe fra WayBack.   
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Kl 1530 – 1630 Parallelle sesjoner 

• Realkompetansevurdering i opplæring innenfor kriminalomsorgen v/Sissel Lyngvær  
 Ramstad og Camilla Alfsen, Vox +

• Nettstøtta læring i opplæring innenfor kriminalomsorgen v/Paal Chr. Breivik, Fylkesman 
 nen i  Hordaland +

• Opplæring gjennom hele året v/Sissel Mehammer, Fylkesmannen i Hordaland + 

• Entreprenørskap i fengsel v/Anniken Sund Brundalen vgs, avd. Trondheim fengsel. 

• Samarbeid  skole – arbeidsdrift Åna fengsel 

• Ansvarsgruppemetodikk i kriminalomsorgen v/Britt Wiese, Berg fengsel, Hilde Larsen 
 Færder vgs, avd. Berg fengsel,  og en kontaktbetjent, Berg fengsel 

• Korte arbeidskvalifiserende kurs i opplæringa i kriminalomsorgen 

• MI motivasjon og endring – samtaleteknikk som verktøy v/Anne Berit Holden,   
 kriminalomsorgen region sør

Kl 1630  – 1645 Kaffi/te

Kl 1645  – 1730  Årsmøte i FOKO  

Kl 1930  Festmiddag 
 
LØRDAG 18.10
  
Kl 0830– 0930 Frokost

Kl 0930 – 0940 ”Våkn opp” v/Jostein Netland

Kl 0940 – 1055 Why prison Fails and How it Could Work  by Ervin James, England –A Life         
   Inside, ex-offender and journalist in The Guardian 

Kl 1055 – 1125 Kaffi, te og utsjekking

Kl 1125 – 1230 ”Å vera i livet” om Halldis Moren Vesaas v/Olav Vesaas  
  
Kl 1230 - 1245 Evaluering. Oppsummering

Kl 1245  Lunsj. Avreise.
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Rekommandasjon nr R (89) 12 

Vedtatt av Europarådets Ministerkomite den 13. oktober 1989 , under henvisning til  Artikkel 15. b i 
Europarådets statutt.

• I det den tar i betraktning at retten til opplæring er fundamental;
• I det den tar i betraktning betydningen av opplæring i den enkeltes og samfunnets utvikling;
• I det den innser spesielt at en stor andel av fanger har hatt meget liten erfaring med vellykket opplæring, 
  og derfor nå har mange behov for opplæring;
• I det den tar i betraktning at opplæring i fengsel hjelper til å gjøre fengslene mer humane og forbedre forholdene ved 
   innesperring;
• I det den tar i betraktning at utdanning i fengsel er en viktig måte å lette fangens tilbakevending til samfunnet på;
• I det den erkjenner at i den praktiske anvendelse av visse rettigheter eller tiltak, i samsvar med de følgende 
   rekommendasjoner, kan det være berettiget med forskjeller mellom dømte fanger og fanger i varetekt;
• I det den tar hensyn til Rekommendasjon Nr R (87) 3 om Europeiske fengselsregler og Rekommendasjon Nr R (81) 17 
   om voksenopplæringspolitikk, anbefaler den medlems-statenes regjeringer å iverksette tiltak som erkjenner følgende:

1. Alle fanger skal ha tilgang til opplæring, som er forutsatt å bestå av klasseromsemner, yrkesopplæring, kreative og kulturelle aktiv-
iteter, fysisk fostring og sport, sosial opplæring og muligheter for å bruke bibliotek;
 
2. Opplæring for fanger bør være lik opplæringen som tilbys lignende aldersgrupper utenfor fengslet, og tilbudet av 
     æremuligheter for fanger bør være så vidt som mulig;
 
3. Opplæring i fengsel skal sikte mot å utvikle hele personen, idet man har i minnet hans eller hennes sosiale, økonomiske 
    og kulturelle omgivelser;
 
4. Alle som er involvert i å administrere fengselssystemet og i driften av fengsler bør tilrettelegge og støtte opplæring så mye
    som mulig;
 
5. Opplæring bør ikke ha lavere status enn arbeid i fengselssystemet og fanger bør ikke tape økonomisk eller på annen måte 
    på å delta i opplæring;
 
6. Alle anstrengelser bør gjøres for å oppmuntre fangen til å delta aktivt i alle aspekter av opplæringen;
 
7. Utviklingsprogram bør tilbys for å sikre at utdannede i fengslet tar i bruk formålstjenlige voksenopplæringsmetoder;
 
8. Spesiell oppmerksomhet bør vies fanger med særlige vansker og særlig de med lese- eller skriveproblemer;
 
9. Yrkesopplæring bør sikte mot en bredere utvikling av den enkelte, samtidig som man er følsom overfor trendene på 
    arbeidsmarkedet;
 
10. Fanger bør ha direkte tilgang til et velforsynt bibliotek minst en gang per uke;
 
11. Fysisk fostring og sport for fanger bør understrekes og oppmuntres;
 
12. Kreative og kulturelle aktiviteter bør gis en viktig rolle siden slike aktiviteter har et særlig potensiale for å sette fanger 
      i stand til å utvikle og uttrykke seg;
 
13. Sosial opplæring bør inkludere praktiske elementer som setter fangen i stand til å mestre dagliglivet i fengslet med 
      henblikk på å lette hans tilbakevending til samfunnet;
 
14. Hvor det er mulig bør fanger få lov til å delta i opplæring utenfor fengslet;
 
15. Hvor opplæringen må finne sted inne i fengslet, bør samfunnet utenfor involveres så mye som mulig;
 
16. Tiltak bør settes i verk for å sette fanger i stand til å fortsette opplæringen etter løslatelse;
 
17. Midlene, utstyret og undervisningspersonalet som trengs for å sette fanger i stand til å motta hensiktsmessig opplæring 
      bør gjøres tilgjengelig.ost: asbjornst.mailbox.as
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