Brev- og besøgskontrol
Hvis en ung er anbragt med brev- og besøgskontrol, betyder
det, at den unge ikke må kontakte nogen udenfor
Kompasset pr. telefon eller brev udenom politiet. Den unge
må heller ikke modtage besøg uden politiets
tilladelse/overvågning.
Personale
Kompasset beskæftiger i alt ca. 30 medarbejdere fordelt på
2 afdelinger. Hovedparten er pædagogisk personale.
Derudover er ansat psykolog, socialrådgiver, lærere,
køkkenpersonale og praktisk/administrativt personale.
Der findes mere information på vores hjemmeside:
www.kompasset.rn.dk Du er desuden velkommen til at
kontakte os på:

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

TinaMaria Larsen
forstander

Information
til forældre og pårørende

Til forældre og pårørende
Kompasset er en sikret døgninstitution for unge i alderen 15
– 18 år, med mulighed for at dispensere ned til 12 år. At vi
er sikrede betyder, at de unge ikke kan forlade institutionen
under opholdet. Vi har 2 afdelinger med plads til 4 unge på
hver.

Kompassets kerneopgave består blandt andet i at støtte og
drage omsorg for de unge og motivere dem til at træffe
bedre valg for sig selv, så de står bedre rustet efter
opholdet.
Vi lægger vægt på, at de unge har en aktiv og indholdsrig
hverdag. Alle unge tilbydes skole og værkstedsaktiviteter. I
skolen undervises der især i dansk, engelsk, og matematik,
men også andre fag kan komme på tale. Vi tager naturligvis
hensyn til de unges faglige og personlige interesser, og
ressourcer, ønsker og behov.
Kompasset har en udendørs boldbane og en sportsbygning,
som vi anvender til idræt.
På værkstederne kan de unge blandt andet arbejde med træ
og metal. Et af formålene er, at vække de unges interesse
for et håndværk og afklare dem i forhold til uddannelse og
erhverv.
Fritiden kan foregå med idræt, spil, bordtennis, Play Station,
tv og samvær med de andre unge og afdelingens personale.

Multibanen og kreativt værksted

TV-stue og spillerum

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.
For nærmere information om besøg se særskilt folder.
Af sikkerhedsmæssige grunde må de unge ikke modtage
nogen form for genstande eller varer, som personalet
vurderer kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Telefonisk kontakt
Unge, som har ringe-tilladelse, kan på hverdage ringe
mellem kl. 16:00 – 17:30 og kl. 18:30 – 21:45. Der kan
ringes i op til 15 minutter i hver ringe-tid. Lørdag, søndag og
helligdage er der ringe-tid mellem kl. 09:00 – 16:30 og igen
mellem kl. 18:30 – 21:30. Der kan ringes i op til 30 minutter i
hver ringe-tid.

