
REALKOMPETANSEVURDERING 

I HALDEN FENGSEL



Hvem er jeg?

�Yngve Mathisen
�18 års erfaring  i Halden videregående skole
� 9 måneders erfaring innenfor murene i Halden 
fengsel
�Fagbrev  som  kokk, servitør, hotellhøgskole
�Pedagogisk utdannelse og spesialpedagogikk 1. 
og 2. avd.
�Erfaring som fagkonsulent, kurs og 
foredragsholder, 2 års engasjement ved HIØ samt 
forskjellig erfaring fra prosjektvirksomhet i Østfold
�Fagkoordinator for fagene Restaurant og matfag, 
naturbruk og elektro i fengslene i Norge
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Tørrfisk fra Bleik i Vesterålen



Torsk i fra Lofoten



Lam fra Hallingskarvet



Lam fra Hallingskarvet

Utvalgte kompetansemål  Vg1            ”Teoretisk vinkling”

• Gjøre greie for råvarer, mat og drikke som inngår i 
restaurant og matfaga, næringsinnhold, 
egenskaper og bruksområder

• Demonstrere rett behandling av råvarer, mat og 
drikke for å sikre så trygge produkt som mulig

• Velge og vurdere råvarer og produksjonsmetoder 
ut fra etiske og bærekraftige  kriterium



Brød
Gjærdeig Rullede deiger Piskede masser Kremer

Mel

Gjær

Bakepulver

Elting
Næringsstoffer

Heving

Glasur

Korn

Gluten

Vekt og mål

Mors tradisjoner
Redskaper

Hygiene

Produkter



Underveis i 

realkompetansevurderingen

• Motivere kandidaten til å rydde i eget  mentalt 
kartotek

• Få i gang refleksjon

• Finne tilbake til troen på seg selv

• Tørre å konfrontere



EKSOTISKE FRUKTER



GRØNNSAKER



BÆR



EGG



SMØR



MELK



OST



SUKKER



GROTID
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CASE EGON
Egon soner i Halden fengsel, han er 36 år. Han sitter 
inne og har en dom på 5 år. Egon har sittet inne i  
forskjellige fengsler i 9 år, fordelt på 4 perioder. Etter 
ungdomsskolen begynte Egon på ”mekken”- mekanisk 
avdeling i en by i Østfold. Her var han i 6 måneder før 
han droppet ut av skolen. Egon ble en notorisk biltyv og 
”deleselger” og var inn og ut av fengsler i flere år. Han 
begynte å stjele flere biler, og ble med i en liga som 
slaktet biler for videresalg. De mest populære bilene 
han stjal var Mazda, Toyota, Volvo, Wolksvagen, Lada 
og Peugot disse bilene var det lettest å dirke opp. Etter 
en stund startet Egon for seg selv. Han etablerte den 
populære mekaniske bedriften ”Fortauskanten Auto”. 
En svart bedrift. Han drev en ustrakt virksomhet med å 
slakte biler, reparere biler, salg av deler, samt at Egon 
drev en ustrakt hvitvasking av penger for venner i 
bedriften. ”Fortauskanten Auto” var av ulike årsaker 
ikke registrert i Brønnøysund . Egon ble til slutt tatt for 
en omfattende bilsvindel, hvitvasking av penger og ble 
dømt til 5 års fengsel. I Halden fengsel begynte Egon 
på skolen og ønsket ”å hvitvaske” sin kompetanse -
det vil si at han ønsket å få noe mer ut av livet enn sin 
kriminelle løpebane eller som Egon sier - ”jeg må få 
meg noen papirer”. Han har i dag ingen formell 
utdannelse eller papirer å vise frem for fremtidige 
arbeidsgivere. Hva kan vi gjøre for å hjelpe Egon videre 
i livet ?
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”Åge en fengselsfugl”1

• Åge ønsker å bli realkometansevurdert

• Har ingen dokumentasjon fra videregående 
skole

• Han har hatt mange ”strøjobber” utenfor 
murene innen kokkeyrket

• Har arbeidet på kjøkkenet ved flere fengsler

• Har gått minst 20 forskjellige kurs i norske 
fengsler
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”Åge en fengselsfugl”2

• Velkommen og takk for sist’’

• Se fremover….

• Kan du fortelle litt om de forskjellige 
arbeidsstedene dine

• Du har sagt til meg at du føler deg nesten klar 
til å gå opp til en fagprøve……..

• Du trenger muligens noe påfyll Åge? Du har jo 
2 år igjen til du kan søke om åpen soning…
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”Åge en fengselsfugl”3

• Jeg ville anbefale deg å søke på skolen slik at 
du kan få frisket opp kunnskapene dine og at 
du får påfyll på de områdene du ikke har vært 
så mye borte i 

• En modell for deg tror jeg kan være 3 dager 
skole og 2 dager på hovedkjøkkenet…..så får 
du både i pose og sekk…..
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”Åge en fengselsfugl”4

• Et annet alternativ for deg Åge kan være at vi 
foretar en yrkesprøving

• Det vil si at vi ”plukker” ut aktuelle 
læreplanmål som du gjennomfører i et 
praktisk/muntlig opplegg

• Du får nå 14 dager på deg til å lese deg opp ut 
i fra disse lærebøkene jeg har her.



Snart fri!
Jeg er fri! Jeg er fri! Jeg er fri! Mitt 

fangeskapsliv er forbi! Jeg er fri som en 

fugl! Jeg er fri!
Henrik Ibsen


