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Til fylkeskommuner og Oslo kommune

Opplæring innen kriminalomsorgen – Invitasjon til samling for skoleeiere og ledere
Fylkesmannen i Hordaland og Hedmark fylkeskommune inviterer til samling for skoleeiere og
administrativt personale på Scandic Hamar 27. og 28. april 2016.

Målgruppe for samlingen er:
-

representanter fra fylkeskommunene som har faglig og administrativt ansvar for opplæring innen
kriminalomsorgen

-

rektorer ved skoler som er ansvarlig for opplæring i fengsel og oppfølgingsklasser

-

avdelingsledere ved skoleavdelinger og oppfølgingsklasser

Målsetting for samlingen er faglig oppdatering og erfaringsutveksling. Dette i form av plenuminnlegg og arbeid i
grupper. Blant annet vil følgende tema stå på agendaen på årets samling: høgskole / universitet for innsatte,
håndtering av personopplysninger i fengsel og orientering om et forskningsprosjekt (UiB) som undersøker
hvordan fengselsbetjenter i norske fengsler forstår sin rolle i oppfølging og tilrettelegging av utdannings- og
opplæringstilbud for innsatte. Fylkesmannen i Hordaland og Kriminalomsorgsdirektoratet vil som vanlig
orientere om nytt fra feltet.

På årets samling vil Hedmark fylkeskommune ta oss med på en guidet bytur hvor vi blant annet skal besøke
Hamar fengsel. Se foreløpig program for nærmere informasjon (følg lenke under).

Påmelding gjøres fra våre nettsider: www.oppikrim.no (følg lenke under)
http://www.oppikrim.no/Kurs-og-konferansar/Samling-for-skuleeigarar-og-leiarar/
Bindende påmeldingsfrist er tirsdag 05.april 2016. Eventuelle avbestillinger etter nevnte dato kan bli fakturert.
Spørsmål om påmelding, hotell og overnatting rettes primært til Terje Røstvær – Fylkesmannen i Hordaland. Epost: fmhoter@fylkesmannen.no / Telefonnummer: 55 57 22 80. Alternativt kan dere ta kontakt med Paal Chr.
Breivik. E-post: fmhopcb@fylkesmannen.no / Telefonnummer: 55 57 20 24.
Det bes om at den enkelte oppgir fakturaadresse til egen fylkeskommune ved påmelding.

Statens hus
Kaigaten 9, 5020 Bergen
Telefon: 55 57 20 00
Telefaks: 55 57 28 51

Utdanningsavdelinga
Postboks 7310, 5020 Bergen
Org.nr: 974760665

E-post:
postmottak@fmho.no
Internett:
www.fylkesmannen.no/hordaland

Priser:
Helpensjon i enkeltrom: Kr. 2900,- (Inklusive frokost, lunsj begge dager og middag)
Dagpakke for de som ikke bor på hotellet: Kr. 800,- per dag (Inklusive lunsj)
Middag for de som ikke bor på hotellet: Kr. 500,Tilslutningsdøgn (26.04 – 27.04): Kr. 1050,- (Inklusive frokost)

Informasjon vedrørende togtider (NSB) fra Oslo lufthavn – Hamar stasjon:
Tirsdag 26.04 går toget 59 minutter over hver time frem til klokken 23.59. Onsdag 27.04 går toget klokken
06.59 / 07.59 / 08.59. Togturen tar i underkant av en time. Pris: Kroner 173,- hver vei. Det er gangavstand (700
meter) fra Hamar stasjon til Scandic Hamar (Vangsveien 121 – Telefonnummer: 21 61 40 00).

Togtider Hamar stasjon – Oslo lufthavn torsdag 28.04: Klokken 14.01 / 15.00 / 16.03

Det går tog fra Oslo S – Hamar stasjon cirka en gang i timen. Se www.nsb.no for nærmere informasjon.

Scandic Hamar tilbyr gratis parkering til de som ankommer med bil. For informasjon om hotell, følg lenke:
http://www.scandichotels.no/Hotels/Norge/Hamar/Scandic-Hamar/#.VsHNGXn2ZaQ

Vel møtt på samling

Med hilsen

Anne K. Hjermann
utdanningsdirektør

Terje Røstvær
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
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