
 
 
 
 
 

Til barn som skal på besøk i fengsel 
 
 

Mange barn er litt redde når de skal på besøk i fengsel. Derfor vil vi fortelle deg 
litt om hva som kommer til å skje så slipper du å grue deg før du kommer. 

 
Når du kommer til Hof fengsel så må du ringe på en knapp i porten. Da kommer 

det en betjent og henter deg og følger deg inn i det som heter besøksrommet. 
Den voksne som er sammen med deg blir spurt om legitimasjon. Legitimasjon er 
et papir som sier hvem man er. Så kommer betjenten til å spørre om du har med 
deg mobiltelefon. Hvis du har det så må du gi den til betjenten. Du får tilbake 

mobiltelefonen din når besøket er over. Hvis du har med deg bag eller stor 
boblejakke kan du be om å få et skap hvor du kan legge tingene dine i – da får 

du en nøkkel til å låse skapet med. 
Du kan være på besøk i inntil en time og besøksrommet kommer til å være låst. 

Vi låser døren fordi det kan være mange andre mennesker som går i gangen 
utenfor besøksrommet hvor du sitter. I besøksrommet så er det en knapp på 

veggen. Den kan du eller en voksen ringe på hvis du ønsker at en betjent skal 
komme og låse opp. 

Du kan få låne leker, spill og tegnesaker. Du kan også få se en fin film hvis du 
har lyst til det mens du er på besøk. 

Når timen og besøket er over vil det komme en betjent og låse opp døren til 
besøksrommet før han eller hun følger deg ut av fengselet. 

Den du besøker blir sittende igjen i besøksrommet og kan vinke til deg når du 
går ut. 

 
Vi som jobber på Hof fengsel håper du får en fin opplevelse når du er på besøk 

hos oss. Hvis det er noe mer du lurer på så kan du ringe til Hof fengsel på 
telefon nr. 33207300 – og be om å få snakke med Tone, som er barneansvarlig 

hos oss. 
 

Velkommen på besøk☺ 
 
 

 


