
HVOR SKAL VI VÆRE?
Aarhus København
Aarhus domkirkes mødesal Apostelkirken
Kannikegade 12 1, 8000 Aarhus                      Saxogade 13, 1662 Kbh. V

Det vil være muligt at køre gratis med  bus fra Cafe Exit i Odense – Århus. Transport skal 
bestilles ved tilmelding. 

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING den 10. november 2017 til 
tilmelding@cafeexit.dk

Temamødet henvender sig til 
medarbejdere og ledere i kommuner 
og Kriminalforsorgen, indsatte og 
tidligere indsatte og deres pårørende  
samt til lokalpolitikere.

I projekt Fra fængsel til Frihed har Statsfængslet 
Horserød, Statsfængslet Møgelkær og 
Statsfængslet i Nyborg afprøvet netværks-
rådslagning som tilbud til indsatte. På mødet 
præsenterer vi netværksrådslagning som metode 
og fortæller om, hvad der er kommet ud af 
projektet. Indsatte og medarbejdere deler deres 
erfaringer. 

Ambitionen er, at netværksrådslagning fremover 
bliver et tilbud til indsatte i alle landets fængsler. 
Det kan du også høre mere om.

TEMAMØDE – Fra Fængsel til Frihed 
Erfaringer med netværksrådslagning

København 21. november 2017 kl. 12-15.30 
Århus 30. november 2017 kl. 12-15.30 

Socialt Udviklingscenter SUS og Cafe EXIT inviterer 
til møde om erfaringer og resultater fra projektet 

Fra Fængsel til Frihed



12.00 Vi serverer en let frokost ved ankomst

12.15 Velkommen
Cafe Exit og Socialt Udviklingscenter SUS byder velkommen. 

12.25 Indlæg ved Kriminalforsorgen 
Kriminalforsorgens perspektiver på metoden netværksrådslagning i 
danske fængsler. 
Præsenteres i Aarhus af centerdirektør Annette Esdorf.
Præsenteres i København af chef for Koncern Resocialisering Tina Ising. 

12.45 Præsentation af metoden v. Lotte Hansen
Lotte Hansen er FFT-terapeut, cand.soc., cand.theol. og
administrator for den danske samordnerforening. Lotte Hansen har været 
tilknyttet projektet som ekstern konsulent. 
Hun har blandt andet varetaget uddannelse  af de 3 samordnere i Cafe 
Exit samt ydet supervision og sparring. 

13.15
Erfaringer fra projekt Fra Fængsel til Frihed og det fremadrettede 
arbejde  
V. Louise Warning, Linda Christoffersen, Palle Christensen og Ole Bjørn 
Andersen.
De tre uddannede samordnere fra Cafe Exit giver et indblik i, hvordan det 
har været at arbejde med netværksrådslagning i de tre fængsler. 
Ole Bjørn Andersen, der er organisationschef i Cafe Exit, introducerer 
planerne for, hvordan netværksrådslagning i fremtiden vil være et tilbud 
for indsatte og deres netværk.

14.05 Pause  m. kaffe og kage

14.15 Personlige historier
Vi bliver her præsenteret for den helt personlige oplevelse med at være 
hovedperson og netværk i en netværksrådslagning. 

15.00 Projektets resultater 
Socialt Udviklingcenter SUS præsenterer en række af de resultater, den 
igangværende erfaringsopsamling viser.

15.30 Tak for i dag 

Program	


