


Hei! 

Her kommer litt informasjon til deg som har en forelder eller 

andre du kjenner som er i fengsel. 

Det finnes mange andre barn som har en mamma, pappa 

eller en annen de kjenner som er i fengsel. 

Du er ikke alene. 

 

Her forteller vi hvordan det er å komme på besøk til Bastøy 

fengsel. 

Velkommen! 



Velkommen!  

Du må ta båt for å komme 

til Bastøy. Vi har en stor båt 

og en mindre båt! 

De heter Vederøy og       

Osterøy. 

På brygga i Horten må du og den du kommer sam-

men med gå om bord i båten. Kapteinen ønsker  

dere velkomne og ser på papirene deres. Alle som 

kommer på besøk må ha med besøkstillatelsen sin, 

dette er et brev som gir deg rett til å besøke pappa, 

onkel, bestefar eller andre du ønsker å besøke. 

Båtturen fra Horten til Bastøy tar cirka 15 minutter. 

På brygga blir dere møtt av en som jobber på Bastøy, 

han eller hun vil vise deg vei til besøkshuset hvor den 

du skal besøke venter. 

Vi som jobber her kalles fengselsbetjenter og vi 

har på oss en uniform. 

Vår oppgave er å hjelpe den du skal besøke på 

forskjellige måter mens han bor på Bastøy. 



Besøkshuset 

På Bastøy har vi et eget besøkshus med 6 mindre rom og 2 store leiligheter, 

med egne barnerom. Vi har en stor hage hvor dere kan være ute, med        

lekestativer og frukttrær. 

Før du får møte personen du skal besøke må dere gjennom et lite hus hvor 

alle må legge fra seg mobiltelefon og nettbrett. Det er ikke lov å ha med dette 

inn i fengselet.  

Dere har lov til å ha med mat og drikke til den dere besøker, men det dere 

ikke spiser eller drikker opp må tas med ut når dere reiser igjen. 

På barnerommet er det 

leker, tegnesaker, bøker, 

spill og filmer dere kan 

bruke mens du er på   

besøk. 



Vi har en grillhytte hvor man 

kan fyre bål og grille hvis det 

er dårlig vær eller kaldt ute. 

Ta med badetøy! 

På sommeren kan du gå ned til      

stranden og bade eller fiske krabber! 

Det er litt  steinete der, så det kan 

være lurt med  badesko! 

Det går hester på beite bak besøks-

huset, de er veldig glade i epler fra 

trærne i hagen! Hestene er mest ute 

på våren og sommeren. 



Å bo på Bastøy 

Å bo på Bastøy er ulikt enn å bo i andre fengsel. Vi er på en øy! 

Vi har skog og jorder, hester, kuer, sauer og høns. Midt på øya ligger alle husene,     

noen store og noen små. Alle som bor på Bastøy bor i vanlige hus der de har eget 

rom, og deler stue, kjøkken og bad med andre som bor på huset. 

Dyrene våre gir oss kjøtt, egg, ull og hjelper til med å hente søppel -  og de gir oss mye        

kunnskap! Mange som bor på Bastøy jobber med dyrene, steller dem, gir dem mat, og hjelper 

til når nye lam og kalver kommer til verden på våren. 

Dyr er morsomme og kan gi glede og trøst! 



Arbeide på Bastøy 

Det er mange ulike arbeidsplasser 

på Bastøy. Snekkerverksted, sag-

bruk, vaskeri, kjøkken, bil verksted, 

fjøs/ dyrehold. 

Mange går også på skole, og vi har 

egne klasserom og lærere. 

 

Det finnes en egen butikk på 

Bastøy, som heter Kjelleren. Her 

finnes det meste av de tingene vi 

kan kjøpe i vanlige butikker, og 

det er innsatte som arbeider her. 

På fritiden 

På Bastøy har man mulighet til å bruke naturen— det er fine turområder. 

Vi har café, bibliotek, trenings rom og gymsal. Noen ganger vises det filmer på 

storskjerm og alle får popcorn - nesten som å gå på kino! 

Det arrangeres ulike aktiviteter, Bastøy maraton, fiske konkurranser, ski og 

ake dager på vinteren.  




