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Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen - tilskudd til
utviklingsprosjekt

Vi viser til samtaler, prosjektskisse og møte med Leif Skaug, KsF og Vox 02.12 d.å. om støtte til et
opplæringstilbud ved Ravneberget kvinnefengsel om tilrettelagt opplæring innen kantine, kjøkken og
renhold kombinert med grunnleggende ferdigheter.

Vox har besluttet å gi kr 200.000,- i tilskudd til opplæringstiltaket.
80% av tilskuddet, kr 160.000,- , utbetales medio desember og innbetales på konto 6129.05.87440.
Merkes med prosjektnummer 4801 - Prosjekt Vox - Ravneberget kvinnefengsel.
Restbeløpet, kr 40.000,- utbetales etter godkjent sluttrapport.

Prosjektet skal bygge på prosjektskissen og drøfting i møte med Vox og KsF 2. desember.
Målgruppen vil være kvinnelige innsatte i arbeidsdriften ved Ravneberget. Opplæringen skal omfatte
tilrettelagte arbeidsoppgaver innenfor kjøkken, kantine og renhold. Prosjektet skal synliggjøre hvordan
trening i grunnleggende ferdigheter kan kombineres med arbeidspraksisen.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom skole og arbeidsdrift. Vox bidrar etter nærmere avtale i
forhold til sitt arbeid med grunnleggende ferdigheter og dokumentasjon/formidling
Det legges opp til prosjektbesøk ved Ravneberget i januar/februar neste år for konkretisering av innhold,
samarbeid og formidling fra prosjektet.

Som resultat av prosjektet skal det utarbeides
• beskrivelse/profil av de grunnleggende ferdigheter som kreves for å arbeide innen kantine/kjøkken og

renhold med spesiell vekt på regning og muntlige ferdigheter.

• veiledning/eksempel på hvordan man kan trene grunnleggende ferdigheter gjennom oppgaver knyttet

til kantine/kjøkken og renhold, og hvordan dette kan dokumenteres for deltakerne. Veiledningen skal

synliggjøre samarbeidet mellom skole og arbeidsdrift.

Det er ønskelig at prosjektet presenteres på FOKO-konferansen i 2012.
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Vox forbeholder seg retten til å benytte velledning, profil(er) o.a. som utvikles i prosjektsamarbeidet, i
formidlingsøyemed.

Vox gir tilskudd til flere prosjekter for kvinnelige innsatte og vil i samråd med KsF og fylkesmannen i
Hordaland legge til rette for erfaringsutveksling og kontakt.

Rapportering og framdrift:
Pros'ektbeskrivelse med konkretisering av innhold, framdrift og budsjett skal foreligge innen 15.02.12.
Sluttrapport (m/foreløpig regnskap) leveres Vox innen 01.12.12.

økonomi
Midlene fra Vox skal anvendes i samsvar med prosjektbudsjett. Det skal føres spesifisert regnskap som klart
viser hva tilskuddet er brukt til. Regnskapet skal signeres av leder og regnskapsansvarlig.
(Vox' mal for regnskapsrapportering kan benyttes).

Vi minner om Bevilgningsreglementets paragraf 17., der det gis adgang for Kunnskapsdepartementet og
Riksrevisjonen til å kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene. Dersom prosjektet ikke blir
gjennomført etter forutsetningene, kan tilskuddet bli redusert eller trukket tilbake.

Vi ber om bekreftelse snarest per e-post til ostmottak vox.no
på at vilkårene for tilskuddet, slik det fremkommer av dette brevet, aksepteres.

Prosjektleder ved Vox vil være Valborg Byholt
Valbor .b holt vox.no tlf. 23 38 13 40

Se ellers www.vox.no kriminalomsor for nærmere informasjon om Vox' prosjekter innen
kriminalomsorgen.

Vi ser frem til et godt samarbeid om prosjektet.
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