Retningslinjer for besøg på Kofoedsmindes sikrede og åbne afdelinger
Beboerne på Kofoedsmindes afdelinger kan normalt modtage besøg alle dage mellem kl. 9.00 og
22.00. Alle besøg skal dog være aftalt med personalet på afdelingerne forinden.
Besøget afvikles i beboers egen lejlighed, på fællesareal eller efter aftale på særligt område udenfor
afdelingerne.
De besøgende må medbringe nydelsesmidler i rimeligt omfang. F.eks. madvarer der indtages under
besøget.
Det er ikke tilladt at medbringe alkoholiske drikke eller euforiserende stoffer af nogen art.
Indtagelse af alkoholiske drikke eller euforiserende stoffer under besøget vil medføre bortvisning af
de besøgende.
Evt. medicin opbevares i beboerens medicinskab under besøget.
Mulighed for anvendelse af scannere Det tydeliggøres, at der i boformer med sikrede afdelinger kan
anvendes scannere for at forhindre, at anbragte, eller besøgende til anbragte, er i besiddelse af
effekter, der kan true ordenen eller sikkerheden eller anvendes til at begå kriminalitet med.
Anvendelse af scannere kan ske rutinemæssigt for at undersøge, om den anbragte eller besøgende
opbevarer genstande på sin person, som kan true ordenen eller sikkerheden eller anvendes til at
begå kriminalitet med.
Med scannere menes håndscannere, lufthavnsscannere o. lign. Indgrebsmuligheden vil omfatte
personer med nedsat psykisk funktionsevne, der er anbragt i en boform efter servicelovens § 108,
med sikrede afdelinger, samt besøgende til disse personer.
Alle anvisninger fra personalet skal følges.
Besøg af personer under 18 år foregår ikke på afdelingerne, i stedet anvises et andet lokale på
Kofoedsminde, hvor ikke andre beboere er til stede.
Anmodningen skal være Kofoedsminde i hænde senest 1 uger før.
Såfremt det findes påkrævet af hensyn til Kofoedsmindes beboere, samt personalets orden og
sikkerhed, eller for at forebygge strafbart forhold, vil tilladelse ikke blive givet.
Besøgstilladelsen er personlig, og skal udfyldes på dansk. Ved besøg skal der medbringes
legitimation med foto.
Besøgstilladelsen kan tilbagekaldes af Kofoedsminde, hvis reglerne for besøg ikke overholdes, eller
besøget misbruges.

