Husorden for Udrejsecenter Kærshovedgård

1.

Generelt:
Formål
Husordenen for Udrejsecenter Kærshovedgaard har til formål at sikre ro og orden på udrejsecenteret
og skabe tryghed for beboere, gæster og personale.
Som beboer på udrejsecenteret skal du efterkomme personalets anvisninger.

2.

Rammer for indkvartering:
Ankomst til udrejsecenteret
Ved ankomst til udrejsecenteret vil du få tildelt en plads i et af udrejsecenterets værelser, samt modtage
generel information om stedet.
Pligter
Du er forpligtiget til at opholde dig i udrejsecenteret.
Hvis du har opholdspligt kan du ansøge Udlændingestyrelsen om tilladelse til at overnatte uden for
udrejsecenteret.
Hvis du ikke har opholdspligt kan du ansøge Kriminalforsorgen om tilladelse til fravær fra
udrejsecenteret i op til 3 døgn. Ved fravær udover 3 døgn skal du ansøge Udlændingestyrelsen om
tilladelse.
Hvis du er blevet pålagt meldepligt, skal du melde dig til politiet i overensstemmelse med den afgørelse,
du har modtaget i forhold til dette.
Hvis du er blevet pålagt underretningspligt, skal du give underretning i overensstemmelse med den
afgørelse, du har modtaget i forhold til dette.
Hvis du reelt ikke opholder dig på udrejsecenteret vil du blive registreret udeblevet. Endvidere vil du
blive registreret udeblevet, hvis du igennem 3 hverdage ikke har hentet din post eller efter anmodning
ikke har henvendt dig til udrejsecenterets personale.
Ved uberetiget fravær fra udrejsecentrene vil retten til sundhedsydelser bortfalde. Endvidere vil retten
til kontante ydelser bortfalde for de beboere som ellers er berettiget hertil.
Ved manglende ophold på udrejsecenteret videregives besked til politiet og Udlændingestyrelsen. Dine
effekter pakkes ned og henstilles på depot (destruktion efter 3 mdr.).
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Post og information
Du skal dagligt tjekke, om der er post til dig og hente denne. Du skal holde dig orienteret om vigtig
information fra udrejsecenteret, som kan læses på informationsskærmene.
Adgang
Du skal fremvise dit asylkort/adgangskort ved ind- og udgang fra udrejsecenteret. Der er kun adgang til
udrejsecenteret via adgangskontrollen. Du skal fremvise asylkort og nøglekort i udrejsecenteret ved
anmodning fra personalet. Nøglekortet giver dig adgang til de steder på udrejsecenteret, hvor du må
færdes. Nøglekortet er personligt, og du må ikke videregive det til andre personer. Du skal selv huske at
opdatere dit nøglekort.
Hegn
Du må ikke røre ved eller kravle i hegnene, som er opsat i og omkring udrejsecenteret.
Ophold i og udenfor udrejsecenteret
Du må ikke tage ophold af længere varighed umiddelbart foran udrejsecenteret. Du må desuden ikke
opholde dig uden ærinde på de områder i udrejsecenteret, som er forbeholdt Kriminalforsorgen, andre
myndigheder eller leverandører. Færden uden for udrejsecenteret skal foregå under hensyntagen til
udrejsecenterets naboer, trafik og øvrige brugere af området mv.
Nattero
Der skal være ro på udrejsecenteret i tidsrummet kl. 23.00 - 7.00.
3.

Værelse og effekter:
Værelser
Du skal bo i det anviste værelse. Det er personalet, som bestemmer, hvor du skal bo.









Du skal holde dit værelse, dit toilet/baderum og inventaret rent og pænt og aflevere det i samme
stand, som du modtog det i.
Du skal af hensyn til indeklimaet dagligt lufte ud på værelset.
Hvis du har opvask og lignende, skal dette rengøres og stilles på plads hver gang.
Du må ikke bore eller slå søm i væggene eller lave andre ændringer i bygningernes konstruktion.
Du må ikke uden personalets tilladelse installere andet inventar end det, som er på værelset, eller
fjerne inventar uden personalets tilladelse eller ødelægge inventaret.
Du må ikke lave mad på værelset, og du må ikke installere elektriske husholdningsapparater på
værelset, herunder mikrobølgeovn, kogeplader mv.
Du må have mindre elektriske apparater på dit værelse, herunder hårtrimmer og føntørrer.
Du må ikke holde husdyr på udrejsecenteret. Du må heller ikke fodre katte, fugle og andre dyr, som
er på centerets område.

Fællesområder
Alle gangarealer skal af hensyn til flugtveje holdes fri fra effekter. Fællesarealer skal efterlades pæne og
ryddelige. Affald skal bortskaffes i de dertil opstillede affaldsbeholdere.
Møblement skal efterlades pænt og ordentligt.
Hærværk på udrejsecenterets eller andres ejendele vil blive politianmeldt, og der vil blive rejst krav om
erstatning. Der vil desuden ske indberetning til Udlændingestyrelsen.
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Egne effekter
Du må på dit værelse have egne nødvendige effekter, men det er på dit eget ansvar. Andre effekter kan
medbringes i den udstrækning, der er plads til det på værelset. Du må ikke medbringe større indbo uden
personalets tilladelse.
Personalets adgang til dit værelse
Det kan være nødvendigt for udrejsecenterets personale at få adgang til dit værelse. Det kan f.eks. være
ved tilsyn og vedligeholdelse af diverse installationer og lignende. Personalet vil som udgangspunkt
indhente dit samtykke, men hvis formålet er akut kan det være nødvendigt for personalet at gå ind på
dit værelse, selv om du ikke er hjemme eller har givet samtykke. Det kan f.eks. være i situationer med
brand, vandskade, bekæmpelse af væggelus eller lignende.
Hvis du ikke vil give samtykke kan det være nødvendigt anmode om politiets bistand til at få adgang til
dit værelse.
Køretøjer og cykler
Motordrevne køretøjer må kun parkeres på de anviste områder. Cykler må ikke medtages indenfor
udrejsecenterets område. Cykler skal parkeres i de dertil indrettede områder.
4.

Adfærd og kriminalitet:
Generelt om adfærd
Det er vigtigt, at du tager hensyn til de andre beboere på alle tider af døgnet.
Udrejsecenteret har nultolerance i forhold til vold, truende og diskriminerende samt krænkende adfærd.





Du må ikke opføre dig krænkende over for andre.
Du må ikke udvise truende adfærd
Du må ikke udvise diskriminerende adfærd grundet andres køn, alder, nationalitet, religion eller
seksualitet.
Du må ikke bære tøj og lignende effekter på udrejsecenterets område, som kan skabe uro eller
utryghed, eller som på anden vis er direkte stødende.

Hvis du med din adfærd krænker andre beboere eller personalet, vil det medføre politianmeldelse, og
forholdet vil blive indberettet til Udlændingestyrelsen.
Kriminalitet
Der er nultoletance over for kriminalitet på udrejsecentret.
Det er blandt andet kriminelt at besidde og sælge euforiserende stoffer, at besidde våben, at begå vold,
at udvise truende adfærd, at begå hærværk, at begå tyveri og at købe effekter anskaffet ved tyveri.
Kriminalitet på udrejsecenterets område vil blive anmeldt til politiet og indberettet til
Udlændingestyrelsen, herunder også hærværk, hvor det ødelagte udgør en mindre værdi.
Religion
I Danmark er religion et privat anliggende. Du må praktisere din religion, så længe det er foreneligt med
de andre regler på udrejsecenteret og under hensyntagen til udrejsecenterets øvrige beboere og
personalet. Udrejsecenteret tilbyder ingen gejstlig betjening og yder ikke hjælp i forbindelse med
praktisering af religion. Der er ikke indrettet særlige områder til religionsudøvelse, og det er ikke tilladt
selv at indrette sådanne steder. Besøg af religiøse forkyndere mv. følger de almindelige besøgsregler.
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Optagelse af billeder og video
Du må ikke filme, optage samtaler eller tage billeder af beboere og personalet, medmindre de
pågældende har givet deres udtrykkelige samtykke til dette.
Rygning
Du må kun ryge udendørs i de områder, hvor det er tilladt. Disse områder er afmærkede ved skiltning.
Du må ryge på dit eget værelse, hvis alle beboerne på værelset er enige om, at der må ryges. Rygning
skal altid foregå under hensyn til andre beboere og personalet.
Alkohol
Du må ikke indtage alkohol på udrejsecenterets fællesarealer.
Indtagelse af alkohol i øvrigt skal ske under hensyntagen til øvrige beboere og personalet.
Ild
Du må ikke tænde ild, bål mv. indendørs eller udendørs på udrejsecenteret.
Virksomhed på udrejsecenteret
Du må ikke drive virksomhed på udrejsecenteret, herunder sælge diverse effekter eller ydelser.
Affald
Du må ikke henkaste affald på udrejsecenterets område. Affald skal smides i de dertil indrettede spande
og containere.
5.

Aktiviteter og tilbud til beboere:
Aktiviteter
Du skal deltage i den undervisning og aktivering, der fremgår af din kontrakt:
 Undervisning gennemført af Røde Kors
 Aktivering gennem lettere vedligehold og rengøring på udrejsecenteret
 Oprydning og rengøring af dit værelse (ugentlig aktivitet)
 Evt. anden aktivering
Du har herudover ret til at deltage i:
 Aktiviteter gennemført af Røde Kors
 Fritidsaktiviteter
Bespisning
Du tilbydes bespisning i udrejsecenterets cafeteria tre gange dagligt. Bespisning foregår på bestemte
tidspunkter, som fremgår af opslag ved cafeteriaet.
Måltiderne skal indtages i cafeteriaet. Der kan dog gøres undtagelser ved sygdom eller lignende. Det er
ikke tilladt at fjerne kopper, glas, tallerkener og bestik fra cafeteriet.
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Sundhed
Sundhedsklinikken på udrejsenteret har som udgangspunkt åben konsultation 3 formiddage om ugen,
hvor du kan tilses af en sygeplejerske og eventuelt visiteres til konsultation hos en læge. Herudover har
klinikken kun åben for aftalte konsultationer. Åbningstiderne fremgår af udrejsecenterets
informationsskærme.
Uden for klinikkens åbningstider er du omfattet af regionens almindelige sundhedstilbud. For nærmere
information kan du rette henvendelse til udrejsecenterets personale.
Besøg
Du har ret til at få besøg på udrejsecenteret i tidsrummet kl. 9.00 til kl. 22.00 og kun efter forudgående
aftale med personalet. Dine gæster skal overholde husordenen og må ikke overnatte på udrejsecenteret
eller opholde sig i udrejsecenterets cafeteria under deres besøg. Under hele besøget skal dine gæster
være i selskab med dig som besøgsvært.
Internet
Du kan tilgå internettet (WI-FI) fra egen computer, mobiltelefon, tablet eller computere, som er stillet til
rådighed på udrejsecenteret. Brug af internettet bliver logget af Kriminalforsorgen.
Brand og sikkerhed
Du har pligt til at gøre dig bekendt med evakueringsplanen for brand og katastrofer, som findes i
beboelsesbygningerne.
6.

Ansvar
Erstatningsansvar
Du er omfattet af et almindeligt erstatningsansvar efter gældende dansk lovgivning. Hærværk på
centerets inventar mv. anmeldes til politiet og indberettes til Udlændingestyrelsen.
Børn
Mindreårige børn er underlagt forældrenes ansvar, og forældrene er ansvarlige for deres handlinger.
Mindre børn skal være under opsyn af forældre eller anden voksen med forældrenes samtykke.

7.

Overtrædelse af husorden
Overtrædelse af udrejsecenterets husorden kan have konsekvenser for bl.a. dine indkvarteringsforhold,
herunder i forhold hvor du bor og til at modtage besøg.

Kriminalforsorgen 18. april 2018
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