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Enner Mark Fængsel
Velkommen til Enner Mark Fængsel – et af landets nyeste
og mest moderne fængsler, som blev indviet i 2006 og er
placeret 10 kilometer vest for Horsens. Som fem små landsbyer er afdelingerne placeret på det store område inden for
ringmuren, hvilket betyder, at de indsatte har gode muligheder for bevægelighed under deres afsoning.

Arbejde
Enner Mark Fængsel hører under Kriminalforsorgen, som
skal udføre den frihedsberøvelse, de indsatte er idømt. Det
er også Kriminalforsorgens opgave at skabe rammerne for
rehabilitering, så den indsatte fungerer og trives i samfundet efter endt afsoning. Den indsatte skal dermed hjælpes
til at udvikle sine sociale færdigheder, uddanne sig og/
eller dygtiggøre sig gennem arbejde på værkstederne eller
gennem undervisning og behandling. Der er beskæftigelsespligt, fordi beskæftigelsen bidrager positivt til trivslen,
og samtidig øges mulighederne for, at den indsatte kan
varetage et almindeligt arbejde efter løsladelse – og ikke
falder tilbage i kriminalitet.

Uddannelse
Alle indsatte får et indledende vejledningsmøde, når afsoningen begyndes. Beskæftigelsen på værkstederne kombineres med den indsattes uddannelse, og der er en række
muligheder for uddannelse, eksempelvis:
• Forberedende voksenundervisning
• AVU (9. og 10. klasse)
• AMU-kurser
• EUD
• Arbejdsmarkedsparathedsuddannelse

Adfærd- og misbrugsbehandling
Endelig er der mulighed for deltagelse i misbrugsbehandling og adfærdsprogrammer. Disse forløber som kognitiv
behandling og tager udgangspunkt i den indsattes behov.

Fritid

Børneansvarlige

Fængslet råder over en række sportsfaciliteter bl.a. boldbane og sportshal, som bruges flittigt af de indsatte. Sport kan
afbøde de fysiske belastninger ved indespærring og bidrage
til at udvikle bl.a. de kognitive kompetencer. Fængslet har
læder- og sølvværksteder og enkelte indsatte udtrykker sig
ved hjælp af malerkunst. Der afholdes fritidsmøder, hvor
indsatte og betjente deltager og drøfter muligheder og
ønsker for fritidsaktiviteter.

Fængslet har udpeget et antal betjente som børneansvarlige. De ansvarliges overordnede opgave er at iværksætte tiltag, som styrker relationen mellem indsatte og deres børn.
Der afholdes arrangementer i fængslet, hvor de indsatte og
deres børn kan få en fællesoplevelse. Besøgsområderne
udsmykkes og gøres mere børnevenlige.

Produktionsværkstederne
På vores værksteder produceres en række forskellige kvalitetsprodukter, som afsættes både til private, til erhvervslivet og til foreninger i
en radius på cirka 50 km. De sidste år har vi øget vores samarbejde
med det omkringliggende erhvervsliv, som eksempelvis vælger os
til at forarbejde emner eller færdigprodukter til produktion, renovere
eller lave nye møbler fra bunden, udføre lakopgaver, tekstilarbejde
eller pakke- og forsendelsesopgaver.

Møbelværksted
Her har vi kvalitetsmaskiner, som kombineret med de indsattes kompetencer virkelig kan skabe unikke produkter. Vi tilbyder eksempelvis:
• Fremstilling af plademøbler
• Finérsyning
• Finérlimning
• Alle former for CNC-bearbejdning
• Lakering/maling med vandbaseret lak
• Almindeligt forefaldende snedkerarbejde

Tekstilværksted
Tekstilværkstedet er et fleksibelt værksted, der udfører både store og
små opgaver. Vi kan producere i udvalgte materialer, men vi arbejder
lige så gerne i kundens egne materialer. Vi tilbyder eksempelvis:
• Møbelpolstring: Primært polstring af sæder og stolerygge. Vi kan
polstre nye møbler, eller vi kan ompolstre ældre møbler – for
eksempel med skumpolstring
• Syningsopgaver: Syning af sengelinned, lagener, gardiner eller
muleposer
• Ligeledes udføres specialopgaver efter ønske – altid i tæt
samarbejde med kunden

Metalværksted
Her bearbejder vi eksempelvis pladeemner i rustfaste materialer i
op til fire millimeters tykkelse. Vi arbejder med en række moderne
maskiner:
• 3000 mm pladesaks med pladefang
• Baykal-kantpresser med en maks. belastning på 150 ton og
bukkebredde på 3000 mm
• Euromac Multi-Purpose Notching-maskine (hjørneudklinker), som
er meget velegnet til mindre emner
• Båndsav til diverse afkortningsopgaver
• Søjleboremaskine
• Fræsemaskine
• Drejebænk samt diverse svejseværker og værktøj

Montageværksteder
Her løser vi mange forskellige opgaver. Det kan eksempelvis være
løsninger for virksomheder, der pludselig har fået en akutopgave. Vi
kan også gøre en forskel ved virksomhedens små nicheproduktioner.
Endelig kan vi på montageværkstederne tilbyde løsninger inden for
papirarbejde og forsendelse. Desuden har værkstedet maskiner til
papirskæring, krympefoliering, emballering og pakning.

Enner Mark Fængsel
Frodesdalsvej 3
8700 Horsens
Ansvarlig for beskæftigelse,
Morten Rye Larsen, kan kontaktes på:

Hettich: Teknik i bevægelse

Tlf.: 72 55 57 55
E-mail: mortenrye.larsen@kriminalforsorgen.dk

www.hettich.com

Svane Apoteket

Scan QR-koden, og kom direkte til
vores hjemmeside.

Telefon 75 62 82 22
E-mail: svaneneg@apoteket.dk
www.horsenssvaneapotek.dk

Rengøring tilbydes efter gode,
gamle traditioner!
Frk. Nielsens Rengøring

Frivangsallé 26 • 8700 Horsens • Tlf.: 61 33 29 89
kontaskt@frk-nielsens.dk • www.frk-nielsens.dk

Body-scannere
fra bl.a. Adani
Protecting humans and assets

2 forskellige typer:

Forsvars- og sikkerhedsudstyr gennem 40 år.

• Vise skjulte emner
indeni/udenpå
kroppen

www.norad.dk
Tlf.: 98 90 99 99

• Vise skjulte emner
udenpå kroppen

Scannere med dual view fra Nuctech
- i mere end 130 lande

Laminat
Kompaktlaminat
SwissCDF
Melaminplader
Linoleum
Corian®
FENIX NTM®

Riisfort A/S
Tel. +45 87 47 70 20
www.riisfort.dk

Metal-detektorer
fra Ceia

Detektion af telefoner
• MSD fra Ceia - flytbar
telefondetektor
• iJaNet - system til
overvågning i celler

• SMD600 Plus - til
indsatte/besøgende

• CX6040D - til håndbagage m.m.

• SMD601 Plus
- til høj sikkerhed

• CX100100D - til pakker

• EMIS-MAIL - til post

• CX150180D - til gods

• PD240 - håndholdt

11617 • www.jsdanmark.dk
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BRANCHENS STÆRKESTE
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