
Statsfængslet Midtjylland
Fængslet i Nr. Snede – Fængslet Kærshovedgård



Kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde

Kriminalforsorgens opgave er at fuldbyrde straf og medvirke til 
at begrænse kriminalitet. Heri ligger fængslets vigtigste opgave, 
at bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet. 
Derfor skabes der, for de indsatte, rammer for personlig udvik-
ling, uddannelse, selvkontrol og eventuel misbrugsbehandling. 

Det betyder, vi stiller høje krav til vores medarbejdere

Som indsat kan man forvente kompetente medarbejdere, der 
lever op til følgende:

-  Mestrer sit fag
-  Er engageret
-  Tager ansvar
-  Respekterer beslutninger
-  Kan sætte sig i andres sted
-  Samarbejder
-  Kommunikerer ordentligt
-  Tænker på tværs af hele Kriminalforsorgen

Kærshovedgård – et åbent fængsel

Bygningen er gennem tiden blevet brugt til behandlingshjem for 
alkoholikere, indkvartering af arbejdshusfanger og ungdoms-
fængsel. I dag er det fængsel for alle kategorier af domslængde 
og kriminalitetstyper, men med hovedvægt på dømte op til og 
60 dages fængsel. Fængslet har i øjeblikket 169 indsatte. 

Nr. Snede – åben og lukket  afdeling

Siden 1943 har det tidligere pigehjem fungeret som fængsel. 
Fængslet har et åbent afsnit med 75 pladser, et lukket afsnit, 
der åbnede for 10 år siden, med 85 pladser og en særlig afde-
ling med 15 straf- og isolationspladser. 



Kærshovedgård:

Punktum: Alkohol- og stofbehandling samt 
professionel rådgivning vedr. alkohol i samarbej-
de med Blå Kors.

Træfag: Udførelse af alt inden for træ- og 
møbelindustrien. F.eks. opskæring og samling 
af paller, forarbejdning og pakning af bordplader 
og hylder i massivt træ m.m.

Grønne fag: Skovbrug og økologisk landbrug, 
hvor der dyrkes forskellige afgrøder på opfor-
dring fra de indsatte. Afgrøderne pakkes og 
leveres til alle produktionskøkkener og arrest-
huse i Kriminalforsorgen.
 
Montage: Udfører forskelligartede opgaver 
inden for pakning som f.eks. krympe- og pose-
pak samt beslagsposer. 

Park: Pleje og vedligehold af park og anlæg.

Kosmos: Et tilbud for indsatte, der ønsker at 
ændre deres dagligdag efter endt afsoning gen-
nem større viden om kost, sundhed og fysisk 
aktivitet.

Fælles for alle afdelinger: 

Uddannelse: Afhængigt af afdelingen er det 
muligt at deltage i undervisning inden for følgen-
de uddannelser:
- FVU (Forberedende Voksen Undervisning) 
- AVU (Almen Voksen Uddannelse) 
- Undervisning for ordblinde
- EUD grundforløb
- AMU og andre kurser

Behandling: Der tilbydes en række behandlin-
ger afhængigt af afdeling:
- Kognitiv behandling
- Anger management
- Booster (overbygning til Kognitiv)
- Misbrugsbehandling

Bygningsvedligehold: I alle afdelinger 
tilbydes murer-, maler-, el- og tømrerarbejde. 
Arbejdet består primært i vedligeholdelse af 
fængslets bygninger og inventar samt eventuelt 
nybyggeri og vejanlæg.

Smedje og teknisk anlæg: Udfører opgaver 
inden for jern og metal samt service, vedligehol-
delse og reparationer på fængslets biler, cykler, 
maskinel, rensningsanlæg mv. 

Fritid: Mulighed for at dyrke motion på en af 
fængslets mange faciliteter. Her er boldbaner, 
svømmepøl, haller, hvor der kan spilles badmin-
ton, volleyball mv.

Depot: Opbevaring og udlevering af arbejdstøj, 
fodtøj og linned.

Gangmand: Der er ansat gangmænd til 
rengøringsarbejde på alle belægsafdelinger, i 
modtagelsen og i vores strafafsnit. 

Nr. Snede – lukket afdeling:

Montage: Udfører forskelligartede opgaver 
inden for pakning som f. eks. krympe- og pose-
pak samt beslagsposer.

Servicehold: Sørger for rengøring på kontorer, 
gange og andre faciliteter. De indsatte tilbydes 
desuden hygiejnekursus

Mælkebøtten: Behandlingssted for svært 
stof- eller alkoholafhængige indsatte.

Nr. Snede – åben afdeling:

Centrallager: Samling, ordrebehandling og 
udkørsel til distribution af Kriminalforsorgens 
møbelproduktion og økologiske produkter fra 
Kærshovedgård.

Grønne fag: Skov- og landbrug samt pleje og 
vedligeholdelse af park og anlæg. 

ADL: En afdeling med et struktureret dags-
program. Dagen er skemalagt ned til mindste 
detalje, og de indsatte hjælpes til at få en 
velfungerende hverdag.

Beskæftigelsen i Statsfængslet Midtjylland
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Silkeborgvej 329
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Mekanisk og elektronisk sikring

Nørre Snede Container
v/Anders Mogensen

Horsensvej 35 . 8766 Nørre Snede

• Al vognmandskørsel
• Udlejning af åben/lukket container

• Alt i støbematerialer
• Egen grusgrav - fyldsand og vejgrus leveres

• Træ og barkflis - Soldaffald til ridebaner

Ring på mobil 40 18 12 99 · Fax 75 77 12 89
nsc@mail.tele.dk · www.nscontainer.dk

NIELS J. PHILIPSEN 
TRANSPORT

VOGNMANDSFORRETNING  
CONTAINERUDLEJNING

RØMERSVEJ 40 · DK 7430 IKAST 
TLF.: 97 15 28 44 

POST@NJP-TRANSPORT · www.NJP-TRANSPORT.DK

  

TANDLÆGE JØRN DAHLGAARD

„TANDPLEJE FOR ALLE“
FALKEVEJ 24

8766 NØRRE SNEDE
TLF. 75 77 12 44

Statsfængslet Midtjylland

Fængslet Kærshovedgård
Kærshovedgård 17
7430 Ikast
Telefon: 72 55 61 00

Fængslet Nr. Snede
Vejlevej 45
8766 Nr. Snede
Telefon: 72 55 59 00

E-mail: statsfaengslet.midtjylland@kriminalforsorgen.dk
Web: www.sfmj.dk


