Kriminalforsorgen
Sønder Omme Fængsel
Holdgårdsvej 142
7260 Sdr. Omme
Tlf.: 72 55 35 00

Fax.: 72 55 35 04 Danske Bank: 0216 konto 4069142559
e-mail: Sdr-omme.faengsel@krfo.dk

Adresse
Se forsiden. Men man kan også blot skrive:
Postboks 1, 7260 Sdr. Omme
Husk altid modtagerens navn og evt. afdeling og nr.

Får du medicin, kan du med fordel få din
læge til at faxe medicin skema til fængslet
på forhånd således dette kan forberedes til
din ankomst. Ligeledes at du medbringer
evt. medicin i original emballage.







Sdr.Omme




HUSKELISTE
NEM-Id
Lejekontrakt
Oversigt over dine kontoer fra bank
samt dokumentation for de sidste 3
måneders indtægt.
Medicin i original emballage.
Få egen læge til at faxe medicin
skema til fængslet på 72 55 35 06
Dokumentation på færdiggjort og
påbegyndte uddannelser (AMU kurser)
Dokumentation på A – kasse
Sygesikringsbevis.
Billedlegitimation

Transportmidler
Ved indkaldelse kan der ske henvendelse til
fængslet m.h.p. udlevering af rekvisition til
off. transportmiddel til Sønder Omme.

Før du kommer
Sociale ydelser ophører ved indsættelsen.
Såfremt du under afsoningen er nødsaget til
at søge din kommune om betaling af huslejen, vil det være hensigtsmæssigt at ordne
dette inden indsættelsen. Det er kommunen
der tager stilling til om du er berettiget til at
få huslejeudgifterne dækket, og normalt vil
der være tale om max 6. måneder. Såfremt
du ønsker at få hjælp af personalet til at søge
kommunen om husleje, bedes du medbringe
nødvendig dokumentation.
Såfremt du ønsker fritagelse for kontingent
til arbejdsløshedskassen fra 1. indsættelsesdag, skal du rette henvendelse til din arbejdsløshedskasse inden indsættelsen.
Sociale ydelser skal sættes i bero.

Tøj
Du kan i begrænset omfang medbringe eget
tøj, da der kun findes et mindre klædeskab
på værelset.
Du får udleveret sengetøj, undertøj, håndklæde, nødvendigt arbejdstøj og fodtøj, som
kan vaskes/byttes på fængslets depot.
Der er vaskemaskine, tørretumbler og vaskepulver på alle afdelinger.
Du må ikke medbringe beklædnings- og
andre genstande, der som "uniformering"
kan skabe et gruppefællesskab, der kan danne frygt hos medindsatte.
Det er f.eks. "rockeruniform", sydstatsflag
og lignende.

Effekter (Herunder penge)
Der forefindes som udgangspunkt ikke TV på
stuen. Derfor skal du selv medbringe fladskærms TV (Max 32”) og DVD, såfremt opholdstiden er over 3 uger.
Privat radio/musikanlæg kan medtages i begrænset omfang. Af hensyn til fængslets ledningsnet, er det ikke tilladt at medtage kaffemaskine og andre el krævende apparater.
Computer/PC kan under visse betingelser
medtages.
Fængslet er et delvist kontantløs fængsel,
hvilket vil sige, at din dusør samt kostpenge
bliver indsat på din klientkonto. Disse penge
kan du handle for i Brugsen. Det er muligt
hver torsdag at hæve kontanter, dog max. kr.
500,00, som du kan bruge i Genbrugsbutikken,
Fritidscenteret, Kirkens Cafe m.m. Det er ikke
muligt at bruge kontanter i Brugsen. Hver
mandag kan du få overført kr. 500,00 fra tilsendte penge til din klientkonto.
Du modtager dagen efter din ankomst til
fængslet et ID-Kort, som skal bruges til at
handle for i Brugsen her i fængslet.
Modtagelsesafdeling
Ved ankomst til Statsfængsel ved Sdr. Omme
skal du tage ophold på modtagerafdelingen i
op til 3 uger, hvor der vil være et skemalagt
program, der informere dig om Statsfængslet
ved Sdr. Omme samt mulighederne for at få en
aktiv og god afsoning.
Du vil i løbet af første uge møde betjente, uddannelsesvejleder, jobkonsulent, sygeplejerske, de ambulante misbrugsbehandlere, socialrådgiver samt værkmestre.
Herefter vil du blive tildelt en afdelingen, hvor
du vil få tilknyttet en kontaktperson samt en
socialrådgiver.
Værelsesforhold
Du får dit eget værelse, hvortil du vil få udleveret en nøgle.
På værelset er der seng, klædeskab, lille Tvbord, stol, lille køleskab og reolsystem med
skriveplade.
Der er antennestik til radio og TV. Der betales
for leje af TV-kanaler.
Du må kun medbringe et gulvtæppe på max.
1m² på grund af brandfare.
Det er muligt at købe egen dyne og pude via
afdelingen. (skal være brandhæmmende)
Telefon
På stuerne er der installeret mobiltelefon som
dermed lånes af fængslet. Du har mulighed for
at købe et simkort her i fængslet eller du kan
medbringe dit eget. (Microsimkort kan dog
ikke anvendes.)

Hvis du medbringer egen mobiltelefon og personsøger, kan den ikke udleveres til brug her i

fængslet, men henlægges på depotet og kan
udleveres ved udgang.
Selvforplejning
I fængslet er der selvforplejning. Det vil sige,
at du selv skal købe ind og tilberede dine måltider. I fængslets er der butik, hvor du kan købe alle dine dagligvarer. Udover din arbejdsløn får du hver onsdag udbetalt kostpenge,
som du selv skal administrere.
Arbejde
Du har beskæftigelsespligt i anstalten, hvor
der er følgende beskæftigelsesmuligheder:
Grønne Fag, Smedie, Køkken, Bygningsvæsen
(Maler, Tømrer, Murer) Rengøring, Produktionsskole, Skole og Depot.
Arbejdstid
Mandag og tirsdag kl. 07.30 – 15.30
Onsdag, torsdag og fredag 07.30 – 14.30
Sygeafdeling
Der er i fængslet tilknyttet læge og sygeplejerske.
Besøg
Du kan modtage besøg af din familie/venner i
fritiden.
Besøget afvikles på en særlig besøgsafdeling
og dine besøgende skal først godkendes af
fængslet.
Du har mulighed for at få max. 2 x 4 timers
besøg om ugen.
Besøgstider
Mandag og tirsdag
16.00 – 20.00
Onsdag, torsdag og fredag
15.00 – 20.00
Lørdag
10.00 – 20.00
Søndag og helligdage
10.00 – 18.00
Der er begrænsninger for medtagelse af madvarer. Drikkevarer må ikke medbringes.
Udgange
Du har mulighed for at få weekendudgange
efter 30 dages ophold i fængslet, og hvis du
kan aflægge ren urinprøve. Derefter kan der
søges weekendudgange hver 3. uge.
I visse tilfælde skal politiet høres, før der må
bevilges udgang.

Posthus/Bank
Hver onsdag køres der til Posthuset og Den
Jyske Sparekasse i Grindsted.
I begge tilfælde skal der fremvises billedlegimation. Se nærmere herom ved ankomsten.
Bemærk at banken kræver gebyrer for visse
bankforretninger.
Der kan overføres penge til indsattes konto
via fængslets bankkonto (se forsiden), hvor
den indsattes navn og gerne nr. anføres tydeligt.
Breve og pakker
Alle breve, der kommer til dig vil blive åbnet,
men normalt ikke læst. I særlige tilfælde kan
der foretages brevkontrol.
Post til pårørende kan afleveres til personalet.
Tilsendte pakker skal afhentes på depotet.
Der må kun tilsendes tøj og toiletartikler.
Disciplinært
Besiddelse og brug af alkohol, hash, narkotika
og medicin som du ikke er ordineret af fængslets læge er absolut forbudt.
Ved overtrædelse af dette forbud kan du risikere at blive overført til lukket fængsel. Det er
desuden kun tilladt at ryge inden døre på eget
værelse.
På afdelingerne vil man i baderum eller lignende dog kunne hente klorin til at rense
sprøjter.
Besiddelse af sprøjter er forbudt og vil kunne
medføre overførsel til lukket fængsel.
Denne noget ulogiske ordning er indført for at
undgå smitteoverførsel af AIDS på grund af
urent værktøj.

Fritidsaktiviteter
Der er et stort udbud af fritidsaktiviteter i
fængslet bl.a. fodbold, badminton, tennis,
kredsløbs- og konditionstræning, motionsløb
m.v. Der er et fritidscenter, hvor du kan lave
smykker og læderarbejde m.m.
Der er fritidsklubber i fængslet med dart,
sportsfiskeri, cykling, tegning og EDB. Derudover er der mulighed for at låne bøger på
biblioteket i Sdr. Omme
Du kan selv medbringe, fiskegrej, fodboldstøvler, sportstøj, badebukser m.m.
Kirken har ligeledes et stort udbud af arrangementer.
Med venlig hilsen
Personalet

