
Invitation til 
konference



EN 
NY CHANCE
Kan vi samarbejde hen over fængselsmure 

til gavn for både de indsatte, virksomhe-

derne og samfundet? Har resocialiserings-

indsatsen i Danmark nået sit fulde poten-

tiale? Eller kan vi sætte ind på nye måder, 

der med større succes forløser de positive 

ressourcer hos den enkelte indsatte og 

forebygger ny kriminalitet?

Det var nogle af de spørgsmål, vi ønskede 

at undersøge, da fonden Melting Pot i 2011 

i samarbejde med Kriminalforsorgen star-

tede en madskole i det lukkede statsfæng-

sel i Vridsløselille. Og den samme ambition 

havde TrygFonden, som året efter donerede 

midler til et større udviklingsprojekt om kok-

keskoler i danske fængsler. Projektet står nu 

over for sin afslutning, men de uddannelser 

og initiativer, der er skabt undervejs i projek-

tet, lever videre. 

For at dele den viden og de resultater, der er 

opnået, og drøfte de overvejelser, engage-

mentet har givet anledning til, inviterer vi til 

konference onsdag d. 27. maj i Statsfængslet 

i Vridsløselille, hvor det hele startede. 

WIN-WIN SAMARBEJDER  

MELLEM ERHVERVSLIVET OG  

KRIMINALFORSORGEN

Et af målene med dagen er at sætte 

fokus på mulighederne for samarbejde 

mellem erhvervslivet og Kriminalforsorgen. 

Vilkårene for virksomhedens engagement 

i uddannelse af en fremtidig arbejdsstyrke, 

konkrete opgaveløsninger, deltagelse i reso-

cialisering og opstart af nye socialøkonomi-

ske virksomheder er blandt de perspektiver, 

som bliver belyst på dagen. 

Programmet byder på debat og indlæg med 

blandt andre undervisningsminister Christine 

Antorini, Claus Meyer, Chris Moore fra engel-

ske ”The Clink”,  direktør i Kriminalforsorgen 

Johan Reimann, samt en indsat, der fortæl-

ler om sin vej mod en ny tilværelse. I løbet 

af dagen vil der være debatter v/ ordstyrer 

Lotte Hansen. 

Indsatte, der har tilegnet sig betydelige kuli-

nariske færdigheder gennem kokkeskolefor-

løbene, står for dagens måltider. 

Som deltager på konferencen modtager du 

et eksemplar af en kogebog om hverdags-

mad i danske fængsler skrevet i et samar-

bejde mellem indsatte og kokke fra Meyers 

Madhus.

TID: onsdag d. 27. maj kl. 09:30-15:00

STED: Statsfængslet i Vridsløselille, fængselsvej 39, 2620 Albertslund

Vel mødt!

Direktoratet for Kriminalforsorgen 
Johan Reimann

Melting Pot & Meyers Madhus
Claus Meyer



09.30-10.00 Morgenmad 

10.00-12.00  Velkommen v/ dagens ordstyrer Lotte Hansen, adm. direktør, 
  kommunikationsbureauet Hansen Agenda

  Oplæg ved:

  Johan Reimann, direktør, Kriminalforsorgen   
  – Kriminalforsorgens ambitioner for offentlig-private samarbejder

  Kim Tobberup Andersen, fængselsinspektør, Statsfængslet i Vridsløselille  
  – en fremmed fugl bag murene: om at udfordre vanetænkning 

  Linda Kjær Minke, lektor, Juridisk Institut, Syddansk Universitet 
  – motivation, gejst og fremtidsudsigter: kokkeskoleprojektets resultater 

   Claus Meyer, gastronomisk iværksætter, Melting Pot  
– vækstmuligheder bag tremmer

  Christine Antorini, undervisningsminister  
  – nye uddannelsesmuligheder i fængslerne 

  Brian Lang, kokkeskoleelev i Statsfængslet i Jyderup  
  – køkkenet som rum for forandring

12.00-13.00 Frokost

13.00-15.00  Oplæg ved: 

  Henrik Mahncke, Fellow, CBS/Realdania  
  – komplekse problemer kræver ’collective impact’: om partnerskabet  
  som en nødvendig betingelse for effekt 

   Chris Moore, chief executive, The Clink Charity, UK  
– reducing reoffending through real work and education 

   Stefan Nyvang Kringelbach, direktør FA stillads  
– en entreprenørs affære med det offentlige

  Anne Jastrup, underdirektør, TrygFonden  
  – fremtidsvisioner for resocialisering 

  Afslutning v/ Johan Reimann 

15.00 Tak for i dag

PROGRAM



TILMELDING
Skriv en mail til projektkoordinator i Kriminalforsorgen, 

Lone Bendtsen:

Lone.Bendtsen@kriminalforsorgen.dk 

Du modtager herefter en mail med en blanket, du af sik-

kerhedsmæssige hensyn skal udfylde for at få adgang 

som besøgende til fængslet. 

Blanketten skal du derefter sende tilbage til Lone 

Bendtsen. Blanketten bruges til at udtrække dine data af 

Kriminalregistret, og derfor kan det tage lidt tid, før du 

modtager en bekræftelse fra os. 

Du kan kontakte Lone Bendtsen (tlf.: 72554602) med 

eventuelle spørgsmål. 

Tilmelding inden d. 12. maj 2015.




