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Jeg tænker vi kan nævne 

Ansættelse af flere institutionsmedarbejdere bla til adgangskontrol 

Arbejdet med de nye regler (underretningspligt, melde og opholdspligt 

(de to sidste er ikke nye), forberedelse til varetægt og afsoner i fodlænke) 

Nye tiltag på aktivering (er der sådan nogle) 

Har vi udsendt nogen siden sidst? 

Generelt status om dagligdagen på fængslet. 

 

 

I forbindelse med flytning og etablering af omsorgscenteret i Thyregod 

har det været nødvendigt at fortage en ledelsesrokering. Således træder 

Kenn ud af opgaven på Udrejsecenter Kærshovedgård ultimo maj. 

Den nye leder bliver Jesper Howhü Lodberg Tegewaldt. Jesper kommer 

fra en lederstilling på Børnecenter Thyregod og har tidligere arbejdet 

med både enlige voksne og familier i Røde Kors regi. 

  

Med Jespers indtræden får Røde Kors en leder hvis hovedopgave bliver 

Udrejsecenter Kærshovedgård og Kriminalforsorgen som operatør og 

Politiet som samarbejdspartner,får mulighed for at opbygge et endnu 

tættere dagligt samarbejde med Røde Kors.   

  

Herudover har Kærshovedgård fået et fodboldhold med i Asyl ligaen.  



 
 
 
 

 

 

Udrejsecenter Kærshovedgård 
Nyhedsbrev 10 / 2017 

Udrejsecenter Kærshovedgård vil fremover udsende              

nyhedsbrev til borgerne i lokalområdet og andre    

interesserede en gang pr. måned. 

Der er også mulighed for at få yderligere oplysninger 

ved at benytte vores hjemmeside uckhg.dk  

Hjemmesiden uckhg.dk 
Hjemmesiden henvender sig både til nuværende , 
kommende beboere, og andre interesserede. 

Der er mere fyldestgørende informationer på den nye 
Hjemmeside. 

Der vil også komme flere nyheder på hjemmesiden. 

Er der nogen der har gode forslag til udbygning af 
hjemmesiden modtages de med stor tak. 

uckhg.dk 
udrejsecenterkhg.dk 

 

 

Beboere på Udrejsecentret 
 
Den 15.11.2017 er der 190 beboere på centret. 

Der er  10 beboere på tålt ophold. 
Der er  23 beboere på omsorgsafdeling 

 

Siden centret blev oprettet er der udrejst 4 beboere. 
Siden centret blev oprettet  er der flyttet 55 beboere 

til andre centre. 

Indefra med Anders Agger 
Udrejsecenter Kærshovedgård havde nogle dage i 
midten af september besøg af et TV hold fra DR. 
Der blev optaget et afsnit til den populære serie 
Indefra med Anders Agger 

Udsendelsen der er optaget på Kærshovedgård 

bliver efter planen sendt på DR 2 den 27 november 
2017 kl.21:30 
 

Slusesystem er blevet udbygget 

 
Kriminalforsorgens personale 
Peter Sneftrup er siden sidste nyhedsbrev fratrådt 

stillingen som enhedschef på Udrejsecenteret. 

Der er opslået stilling til ny enhedschef. 
Der vil snart blive ansat nye institutionsmedarbejdere 

Der har været afholdt samtale med interesserede 
ansøgere. 

Det  forventes at 6 nye medarbejdere starter 1.12.17 

Og 6 nye medarbejdere starter 01.01.2018 

 

 

Næste nyhedsbrev udkommer december 2017  
Udrejsecenter Kærshovedgård   

Den 15.11.2017 
Gert Mikkelsen  

Adgangskontrollen og slusesystemet er blevet       

udbygget for at øge sikkerheden, og minimere risi-

koen for at der snydes med til og fra registreringer 

med henhold til ophold på centret. 


