Information
vedr. BESØG på Kompasset
Inden du går ind i det sikrede område, skal du:





Tømme alle lommer
Aflevere tasker
Aflevere mobiltelefoner
Aflevere cigaretter, lighter og tændstikker

Der må under ingen omstændigheder medbringes elektronik,
penge, personlige nøgler.
Besøgendes ejendele lægges i besøgskassen og låses i skabene
på Kompassets omklædningsrum. De besøgende administrerer
selv nøglen under besøget.
Der er ingen rygepauser under besøget i det sikrede område. Sker
dette bliver besøget afbrudt og besøget betragtes som afsluttet.
Vi håber I får et godt besøg sammen med jeres nærmeste.

Personalet på Kompasset

Den Sikrede Institution Kompasset
Saturnvej 2
9700 Brønderslev
Tlf. 97 64 79 50Fax: 97 64 79 99
Mail: kompasset@rn.dk

Multibanen og kreativt værksted

Besøg
Forældre og pårørende er velkomne på besøg, når det er tilladt af
domstol og/eller visiterende myndighed.
Besøg skal altid aftales med personalet i forvejen, og foregår i
besøgsrummet, som er låst under besøget. Besøgende afleverer
nøgler, mobiltlf., cigaretter mv. inden besøget, og der er rygeforbud
under besøget.
Den unge må højst få besøg af 4 stk. familie/pårørende ad
gangen, eller højest 2 stk. venner af gangen. Kompasset
forbeholder sig ret til at afvise besøg af uønskede gæster.






1½ l. sodavand i plastflaske (uåbnet)
Frugt & grønt
1 ps. chips (uåbnet)
Kage i ubrudt emballage (ej hjemmebag og bager-brød)

Alt som er åbnet under besøget skal smides væk eller tages med
igen, når besøget er slut, da det ikke må medbringes i det sikrede
område.
Dette er tilladt at give til den unge i det sikrede område:




½ l. sodavand i plastflaske (uåbnet)
1 ps. slik (max. 300 g – uåbnet)
Blade/aviser (dansk-sprogede)

Overvåget besøg har som udgangspunkt en varighed af 1 time.
Uovervåget besøg kan som udgangspunkt have en varighed af op til
2 timer.
Besøgstiderne er på hverdage 16:00 – 21:00 og på lørdage samt
søndage og helligdage kl. 12:00 – 21:00.
Af sikkerhedsmæssige grunde må de unge ikke modtage nogen
form for genstande eller varer, som personalet vurderer kan
udgøre en sikkerhedsrisiko.
TV-stue og spillerum

Billedlegitimation
Besøgene skal være indstillede på, at de mod forlangende skal
fremvise billedlegitimation.
Besøg af under 18-årige
Hvis under 18-årige skal besøge en ung på Kompasset, er det
nødvendigt, at vi har en godkendelse fra forældremyndighedsindehaveren. Ring for nærmere aftale herom.
Dette er tilladt at medbringe til ”hygge” i besøgslokalet i det
sikrede område:

