Udrejsecenter Kærshovedgård
Kærshovedgård 17
7430 Ikast

NYHEDSBREV
Maj 2017

Mere om
Beboere på Udrejsecentret
Røde Kors frivillige
Aktivering af beboere
Skærpelse af lovgivning
Mere personale og flere opgaver
Fodbold - Motion - Idræt
Ny Røde Kors leder på centret

Telefon 72556100

www.uckhg.dk

Udrejsecenter Kærshovedgård

Skærpelse af lovgivning

Nyhedsbrev 05 / 2017

Der er gennemført en skærpelse af lovgivningen i
forhold til beboernes opfyldelse af deres pligter. Det
drejer sig om meldepligten, som varetages af politiet
og opholds- og underretningspligten som administreres af kriminalforsorgen på Kærshovedgård.
Skærpelsen betyder blandt andet at der ved domstolene kan idømmes frihedsstraf såfremt beboerne ikke
overholder deres pligter.

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

Beboere på Udrejsecentret
Den 06.05.2017 er der 117 beboere på centret.
Der er 10 beboere på tålt ophold.
Der er 12 beboere på omsorgsafdeling
Siden centret blev oprettet er der udrejst 2 beboere.
Siden centret blev oprettet er der flyttet 30 beboere
til andre centre.

Røde Kors frivillige
Billard, musik, snak, brætspil og en uformel snak
over en kop kaffe. Det lyder måske ikke umiddelbart
ekstraordinært – men for beboerne på Udrejsecenter
Kærshovedgaard har det en særlig betydning, at der
nu er en café, drevet af Røde Kors frivillige.
De frivillige sørger for kaffe, the og hjemmebagt kage
og efter blot en måned med ugentlige cafédage hver
tirsdag har stemningen udviklet sig så godt, at en
beboer har givet spontane fløjtekoncerter, mens en
anden har sunget.
Der er ca. 32 frivillige tilknyttet Kærshovedgaard nu.
Udover caféen er der også netværksvenner og en
kvindeklub.

Mere personale og flere opgaver
Der bliver i øjeblikket ansat flere institutionsmedarbejdere.
Der vil snart blive iværksat en skærpelse af adgangskontrollen. Ud over den elektroniske adgangskontrol
bliver der optimeret med mere personale på dette
område.
De nye medarbejdere skal sammen med nuværende
personale deltage i de daglige opgaver, der er også
mange opgaver i forbindelse med underretningspligt,
og opholdspligt.
Der forberedes i øjeblikket varetægt,og afsoning i
fodlænke på Udrejsecenter Kærshovedgård.

Fodbold - Motion -Idræt
Udrejsecenter Kærshovedgård fået et fodboldhold
med i Asyl ligaen.
Det nyetablerede motionscenter bliver meget flittigt
benyttet.
Flere og flere beboere benytter også gymnastiksalen,
der bliver dagligt spillet badminton mm.

Ny Røde Kors leder på centret
I forbindelse med flytning, og etablering af
omsorgscenteret i Thyregod har det været nødvendigt at foretage en ledelsesrokering.
Således træder nuværende Røde Kors leder Kenn
Rinder ud af opgaven på Udrejsecentret ultimo maj.
Den nye leder bliver Jesper Tegewaldt. Han kommer
fra en lederstilling på Børnecenter Thyregod og har
tidligere arbejdet med enlige voksne og familier i
Røde Kors regi.

Aktivering af beboere
Der er siden centret blev oprettet sket en løbende og
stigende aktivering af beboere på centret.
Flere beboere har daglige opgaver i kantinen, arbejdet omfatter tilberedning af mad, rengøring og andre
forefaldende opgaver.
Der er også beboere beskæftiget med at holde udendørs arealer som blandt andet omfatter græsklipning,
lugning mm.

Med Jespers indtræden får Røde Kors en leder hvis
hovedopgave bliver Udrejsecenter Kærshovedgård
med Kriminalforsorgen som operatør og Politiet som
samarbejdspartner. Med ansættelse af daglig leder
for Røde Kors personale bliver der mulighed for at
opbygge et endnu tættere dagligt samarbejde med
Røde Kors.
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