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Udrejsecenter Kærshovedgård 
Nyhedsbrev 01 / 2017 

Udrejsecenter Kærshovedgård vil fremover udsende              

nyhedsbrev til borgerne i lokalområdet og andre inte-

resserede en gang pr. måned. 

Der er også mulighed for at få yderligere oplysninger 

ved at benytte vores hjemmeside uckhg.dk  

Ny hjemmeside 
Udrejsecenter Kærshovedgård har oprettet ny  
hjemmeside.  

Hjemmesiden henvender sig til nuværende og kom-
mende beboere, og andre interesserede. 

Der er mere fyldestgørende informationer på den nye 

Hjemmeside. 
Du kan finde hjemmesiden på nedenstående adresser 

uckhg.dk 
udrejsecenterkhg.dk 

 

Beboere på Udrejsecentret 
Nyhedsbrevet vil fremover oplyse om hvor mange der 
bor på Udrejsecenter Kærshovedgård. 

 
Den 04.01.2017 er der 69 beboere på centret 

Der er   7 beboere på tålt ophold. 

Der er   8 beboere på omsorgsafdeling. 
 

Kærshovedgård mere kendt 
Siden sidste Nyhedsbrev der blev udgivet 1 december 
2016 har der været forholdsvis stille på centret. 

Men efter nytår har der i aviser og på TV været en 
debat om forholdene på centret. 

I debatten er der rejst en voldsom kritik af forholde-

ne på centret. 
Men efter centrets orientering har forfatteren til     

artiklen i avisen ikke været på centret, og vi ved ikke 
hvor informationerne kommer fra. 

 

Nye medarbejdere på Udrejsecentret 

Den 2 januar startede en helt ny personalegruppe på 

Udrejsecenter Kærshovedgård. 
De nyansatte institutionsmedarbejdere vil få mange 

opgaver på centret, de skal udføre mange af de   

arbejdsopgaver som fængselsbetjentene før udførte. 
Der vil dog stadig være fængselsbetjente på arbejde 

hver eneste dag, den nye medarbejdergruppe skal 
supplere fængselsbetjentene i det daglige arbejde. 

Grunden til at der er nu er tilknyttet institutionsmed-

arbejdere er at Kriminalforsorgen mangler fængsels-
betjente. 

 

 

 
 

 

 
Efterlysning 
Skulle der være nogen der har en brugt computer der 

kan bruges til internet, eller en Smartphone vil       

beboerne modtage disse med stor tak. 
Eventuelle gaver og donationer kan afleveres til  

Personalet ved hovedindgangen. 

 

Næste nyhedsbrev udkommer den 01 februar 2017  
Udrejsecenter Kærshovedgård   

Den 04.01.2017 




