
FAKTA OM FENGSEL OG FAMILIE

Det er over 50 fengsler i Norge. 

Det sitter i overkant av 3000 personer i fengsel til enhver tid. 

Det er flest menn som sitter i fengsel, ca. 6% er kvinner.

Barn under 15 år kan ikke komme i fengsel.

I løpet av et år opplever mellom 6000 og 9000 barn at en forelder blir satt i fengsel. I tillegg opplever noen at 
søsken eller andre de kjenner blir fengslet.

Omtrent halvparten av de som sitter i fengsel har barn.

Nesten halvparten av de som fengsles sitter i fengsel i mindre enn 3 måneder, men noen soner også flere år. Den 
lengste fengselsstraffen man kan få i Norge er 21 år.

Familien kan holde kontakt med den som sitter i fengsel gjennom besøk, telefon, brev og når den innsatte har 
permisjoner fra fengselet. Innsatte kan som hovedregel få minimum en time besøk og ringe 20 minutter i uka. 
Innsatte kan søke om å få mer tid til å holde kontakt med barna sine.

Alle fengsler har en barneansvarlig som har et spesielt ansvar for at fengselet har gode besøksforhold for barn, og 
at barn blir møtt på en god måte når de kommer på besøk.

Mange familier får det vanskelig når et familiemedlem gjør et lovbrudd og fengsles. For eksempel får mange 
dårligere råd, mange savner den som sitter i fengsel, og mange synes det er vanskelig å vite hva de skal fortelle til 
vennene og naboene sine.

Mange barn bekymrer seg mye når mammaen eller pappaen deres er i fengsel, og noen synes det kan være 
vanskelig å konsentrere seg på skolen.

ORDFORKLARINGER

 Celle / Rommet til den som sitter i fengsel kalles celle.
Fange/innsatt / Den som sitter i fengsel kalles fange eller innsatt.
Lovbrudd / Vi kaller det å begå et lovbrudd når noen bryter loven og gjør noe ulovlig.
Permisjon / Permisjon betyr at man får fri fra fengselet noen timer eller dager. Man må sitte 
en god stund i fengsel før man får permisjon.
Pårørende til en innsatt / Familiemedlem eller annen nær person til en som sitter i fengsel.
Sone / Når noen sitter i fengsel, sier vi at de soner en fengselsstraff.

Du finner flere fakta og ordforklaringer på www.ffp.no/ung (ord og utrykk)

DU VELGER SELV
FILM, FAKTA OG DISKUSJON OM Å HA EN MAMMA ELLER PAPPA I FENGSEL 



SPØRSMÅL TIL DISKUSJON

Hva husker du best fra filmen?

Hvorfor kommer noen i fengsel?

Noen av barna i filmen holdt fengslingen hemmelig for vennene sine. Hvorfor tror du de synes 
det er vanskelig å fortelle at pappa sitter i fengsel?

Hva syns du om at en av jentene i filmen opplevde at en annen jente ikke ville være sammen med henne fordi 
pappaen hennes sitter i fengsel? 

Et av barna i filmen hadde hørt fra en venninne at hun kom til å bli som pappaen sin og også komme i 
fengsel. Hva tenker du om dette? 

Hvordan tror du det er for resten av familien når en mamma eller pappa kommer i fengsel?

Hvis vennen din hadde hatt en mamma eller pappa i fengsel, hva kunne du gjort for å være en god venn? 

Vil du vite mer?
For Fangers Pårørende (FFP) er en organisasjon for familiene til de som sitter i fengsel eller gjennomfører straff 
utenfor fengsel. FFP Ung er for deg som er barn eller ungdom med et familiemedlem i fengsel. 

Kjenner du noen som sitter i fengsel? Det kan være lurt å snakke med voksne hvis det er noe du lurer på. 
Du kan snakke med foreldre, lærere eller andre. Du kan også snakke med oss i FFP Ung. FFP har en chat der 
du kan stille spørsmål helt anonymt. Du kan også ringe oss, eller sende en sms eller e-post.
På hjemmesiden vår kan du også finne svar på ting du kanskje lurer på.

Hjemmesider med informasjon for barn:
www.ffp.no/ung 
www.kriminalomsorgen.no (barn og unge)

Litteratur for barn
«Lisa besøker pappa i fengsel», hefte for barn med foreldre i fengsel (FFP)
«Spørsmål og svar – for barn og unge med et familiemedlem i fengsel» (FFP)
«Henrik har en hemmelighet», bok for barn (Kirsti Hansen Demény, Turbine forlag)
«Det du ikke vet om Vilde», bok for ungdom (Nicolai Houm, Gyldendal forlag)
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