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Der er også mulighed for at få yderligere oplysninger 

ved at benytte vores hjemmeside uckhg.dk  

Beboere på Udrejsecentret 
Den 16.06.2017 er der 122 beboere på centret. 
Der er  12 beboere på tålt ophold. 

Siden centret blev oprettet er der udrejst 2 beboere. 

Kriminalforsorgens personale 
Der er nu truffet aftale om en ændret bemanding på 

Kærshovedgård. Det betyder, at bemandingen frem-

over vil være en betjent i hvert skift, og en gennem-
gående fængselsbetjent som arbejder mandag til 

fredag i dagtimerne.  
I stedet for at bruge 18 betjente på Kærshovedgård 

skal vi nu bruge 7.  

Den nye aftale medfører også at den tidligere ud-
meldte rotationsordning med skiftende betjente er 

blevet ændret således at der fra september 2017 er 
en fast personalesammensætning i fængselsbetjent 

gruppen på Kærshovedgård. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Denne ændring i personalesammensætningen bety-
der, at Udrejsecenter Kærshovedgård skal have ansat 

12 nye institutionsmedarbejdere. Denne proces er i 

fuld gang. 
Så fremover vil der være en fast personalebemanding 

af fængselsbetjente og  institutionsmedarbejdere på 
Udrejsecenter Kærshovedgård. 

 

Næste nyhedsbrev udkommer juli 2017  
Udrejsecenter Kærshovedgård   

Den 17.06.2017 
Gert Mikkelsen  

Brand på Kærshovedgård 

En beboer på Udrejsecenter Kærshovedgård satte i 

midten juni ild i en sofa  i beboernes fælles opholds-

rum. Branden medførte ud over den udbrændte sofa 

store sod og røgskader. 

Ildspåsættelsen medførte at personalet måtte evaku-

ere de øvrige beboere i bygningen på grund af kraftig 

røgudvikling. En medarbejder fik i forbindelse med 

evakueringen så meget røg at pågældende måtte 

indlægges til observation for røgforgiftning. 

Beboeren der satte ild i sofaen blev umiddelbart efter 

brandstiftelsen fremstillet i Grundlovsforhør. Her blev 

han varetægtsfængslet til den 12 juli 2017 sigtet for 

forsætlig brandstiftelse. 

Beboere gør centret mere grønt 
To af centrets beboere har selv fundet en helt ny be-
skæftigelse i deres dagligdag på Kærshovedgård. 

i øjeblikket er de i gang med at plante blomster. 

Cykler på Kærshovedgård 
Der er nu mange cykler på Kærshovedgård. Der går 
mange rygter om tyveri af cykler. 

Ved en kontrol blev der kontrolleret 66 cykler på 
centret. Der blev fundet 1 cykel der var anmeldt som 

stjålet. Den fundne cykel var stjålet i Helsingør. 

 


