
FRI — barn og familie
Er mamma eller pappa i fengsel? Du er ikke 
alene. Hvert år er det mellom 6000– og 9000 
barn som opplever det. Vi tilbyr følgetjeneste, 
familieaktiviteter, foreldreveiledning, chat og 
samtaler — for barn og foreldre. 



Du kan ta kontakt 
med oss på chatten: 
ifengsel.no, komme 
innom, ringe eller 
sende oss en e–post.   



Vi arrangere aktiviteter for 
barn og unge som er i samme 
situasjon som deg.  
Vi har familieaktiviteter som 
du og din familie kan delta 
på.  

Ønsker du å vite mer om akti-
vitetene eller motta tilbud om 
å være med? Ta kontakt med 
Anette i Drammen: 902 28 437
Hilde i Hønefoss: 404 21 178

Er mamma eller pappa i, eller har 
vært i fengsel/rusbehandling? 
Det er ikke lett å ha en mamma eller pappa i fengsel eller 
til rusbehandling. Det er veldig vanlig å ha vondt på ulike 
steder i kroppen og slite med mange vanskelige følelser.

Er det lov å være skuffa over foreldrene sine? Eller å være skikkelig sint på 
dem? Det er lov å tenke at det faktisk er deres egen feil at de sitter i feng-
sel, og tenke: «Hadde pappa ikke gjort noe ulovlig og tenkt litt mer på 
barna sine, så hadde ikke dette skjedd.» Og samtidig kjenne at du er like 
glad i pappaen din som før. 
 Mange barn skammer seg. Du skal liksom ikke ha en pappa i fengsel. 
«Tenk om jeg blir som han?» «Tenk om andre tror jeg er som mamma?» 
Sånne tanker er det også mange barn som får. 
 For andre barn er fengslingen en lettelse: Nå vet de hvor mamma eller 
pappa er, de vet at de har en seng å sove i og ikke ruser seg. 
 Barn og unge som har en forelder i fengsel opplever ofte at det er 
mange tanker og følelser og greier i hodet, og at kroppen også sier fra. 

Her er noen typiske følelser: Vanskelig å sove, konsentrasjonsvansker,  
lei meg, sint, føler jeg må passe på mamma/pappa, bekymringer,  
skam, skyldfølelse.

Her er noen typiske vondter: Hode– og nakkesmerter, søvnproblemer,  
dårlig matlyst, magesmerter.

Husk at det er lov å ha gode dager og være glad over andre ting!



Kanskje lurer du på hvordan det ser ut i et fengsel? Hvordan moren eller 
faren din har det? Hvordan det er å dra på besøk, eller hvordan du kan 
snakke med noen i familien eller venner om det som er vanskelig? 
 Eller kanskje du lurer på noe helt annet? Chatten er også for deg som 
har en venn som opplever dette. Vi er her for alle barn og unge, så bare 
spør oss om det du lurer på eller hvis du trenger noen å snakke med.
 På siden ligger en «rød knapp» som gjør at chatten forsvinner hvis du 
trykker på den. Knappen er der i tilfelle noen kommer inn mens du snakker 
med oss – og du ikke vil at de skal se at du er på chatten. Les mer om det 
på nettsiden: ifengsel.no
 Vi som betjener chatten er vant til å snakke med og møte barn og unge 
som har eller har hatt en mamma eller pappa i fengsel. Mange av oss 
jobber i følgetjenesten så vi er også ofte med barn på besøk i fengsler.
I tillegg kjenner vi mange voksne som selv har sittet i fengsel og har fortalt 
oss mye om hvordan det er. Så vi vet mye om hvordan du kan ha det.
 På nettsiden ifengsel.no finner du ulik informasjon — fra intervjuer med 
barn og ungdom som er i samme situasjon som deg, til bilder fra innsiden 
av et fengsel. Det er også en side med svar på mange av de vanligste 
spørsmålene man kan ha i tilknytning til å ha en forelder i fengsel eller til  
behandling. 

ifengsel.no — 
en chat for barn og unge
Er du en av mange tusen barn og unge som har en mamma 
eller pappa i fengsel eller hjemmesoning? Da er dette chat-
ten for deg. Her kan du snakke om hva du vil — og være 
helt anonym. 

• ifengsel.no er en chatte– 
tjeneste for barn og unge. 

• Chatten er åpen på ons-
dager og fredager klokka 
15.00–22.00. 

• Ingen tema eller spørsmål 
er rare eller feil, og man 
deler bare det man har 
lyst til.

• Chatten er også for deg 
som har en venn med en 
forelder i eksempelvis 
fengsel. 



Fengsel i Norge
I Norge fins det over 40 ulike fengsel. Noen er 
bare for damer og noen bare for menn, mens 
andre igjen er for både damer og menn. 
Cella er soverommet til den innsatte. Alle inn-
satte har en seng med madrass, pute og dyne. I 
noen fengsler er det gitter foran vinduet, andre 
steder ikke. I mange fengsler har alle hvert sitt 
bad med do, vask og dusj. Andre steder må man 
dele. Noen har også egen tv inne på rommet.
På ettermiddager og kvelder kan de være 
sammen med andre på fellesrommet. De som er 
i fengsel må gjøre noe på dagtid, som jobb, sko-
le eller kurs. Les mer på nettsiden: ifengsel.no 



Hvor tilbys følgetjenesten?
Følgetjenesten kjører til følgende fengsler: 
Drammen, Ringerike, Sem, Skien, Bastøy og 
Horten. Om mamma eller pappa soner andre 
steder, så kan du allikevel ta kotakt med oss — 
så ser vi om vi kan hjelpe deg. Henting tilbys på 
store geografiske områder innen Østlandet. 
 Følgetjenesten ble startet for å legge til rette 
for relasjonsbygging og gode samvær mellom 
innsatt og barn/unge, der besøket er vurdert til 
barnets beste.



Følgetjenesten
Følgetjenesten er en gratis tjeneste som tilbyr hjelp med 
kjøring for barn og ungdom som har en mamma eller 
pappa i fengsel, og som av ulike årsaker ikke får reist på 
besøk. 

Det kan være ulike årsaker til at det er vanskelig å reise på besøk i feng-
sel. Det kan f. eks. være uenighet mellom mamma og pappa, lang reisevei 
eller at det er dyrt å komme seg dit. Dersom det skulle gjelde deg, så kan 
det hende følgetjenesten kan bidra. 
 For at følgetjenesten skal kunne kjøre/følge til og i fengsel, så krever det 
at vi må ha én eller flere samtaler med både de voksne og barn(a). Det 
gjør vi så alle skal være trygge og vite hva som kommer til å skje, og hvor-
dan det gjennomføres. Følgetjenesten gjennomfører kun besøk der det 
er til barnets eller ungdommens beste.
 I første omgang kommer en ansatt fra følgetjenesten på besøk til forel-
der/annen omsorgsperson og barn i hjemmet. Da kan vi bli litt kjent med 
hverandre og dere kan stille spørsmål om det dere lurer på. Den ansatte 
reiser også på besøk til mamma eller pappa som sitter i fengsel — for å 
bli bedre kjent med innsatt og for å gi informasjon om følgetjenesten. Etter 
begge besøkene vurderer vi om følgetjenesten kan være til nytte for dere 
alle, og om dere ønsker å benytte vårt tilbud.

Les mer om følgetjenesten på nettsiden: kirkensbymisjon.no/folgetjenesten/



Ingen er bare
det du ser

FRI | Rådhusgata 35, 3015 Drammen | Telefon: 32 27 72 10 | kirkensbymisjon.no/ifengsel.no

Slik kontakter du oss i Drammen: 
Kirkens Bymisjon, avdeling FRI
Rådhusgata 35, 5. etasje, 3015 Drammen
Telefon: 32 27 72 10

Teamleder: Anette Bjørnson Skjerven 
Telefon: 902 28 437 | anette.skjerven@skbd.no

Ønsker du å søke om å benytte tilbudene: 
Avdelingsleder: Anders Steen
Telefon: 948 07 902 | anders.steen@skbd.no

Slik kontakter du oss i Hønefoss:
Kirkens Bymisjon, avdeling FRI barn og familie
Norderhovsgata 10, 3510 Hønefoss
Telefon: 32 27 72 10

Kontaktperson: Hilde Sandum 
Telefon: 404 21 178 | hilde.sandum@skbd.no

 


