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Retningslinjer for at søge adgang til Kriminalforsorgens halfacilitet 
 

I det følgende beskrives gældende retningslinjer for at ansøge adgang til Kriminalforsorgens Ud-

dannelsescenters halfaciliteter for beboere i Fælleshusforeningen og Grundejerforeningen Ebbe-

rød. 

 

Kriminalforsorgen har, ligesom mange andre offentlige virksomheder og organisationer, i denne tid 

øget fokus på sikkerhed. Det betyder, at alle medarbejdere og håndværkere mv. sikkerhedstjekkes i 

Kriminalregisteret forud for tildeling af adgang til vores bygninger.  

 

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter vil gerne stille uddannelsescenterets halfacilitet til rådighed 

for områdets beboere under forudsætning af, at beboerne giver samtykke til, at Kriminalforsorgen 

kan foretage et sikkerhedstjek af beboeren tilsvarende det sikkerhedstjek, som finder sted for 

håndværkere mv., som tildeles uovervåget adgang til bygningerne.  

 

Er du beboer i Fælleshusforeningen eller i Grundejerforeningen Ebberød og ønsker du at få adgang 

til Kriminalforsorgens halfacilitet, skal du udfylde vedhæftede blanket og aflevere den personligt i 

uddannelsescenterets reception (åbent mandag-torsdag kl. 8-15.00 samt fredag kl. 8-11). Husk at 

medbringe legitimation i form af kørekort eller pas.     

 

Kriminalforsorgen vil herefter gennemføre et sikkerhedstjek af dig i Kriminalregisteret.  

- Såfremt Kriminalforsorgen ikke kan tildele dig adgang, orienteres du herom pr. mail. Afgørelsen 

kan ikke påklages. 

- Såfremt du kan tildeles adgang, orienteres du ligeledes herom pr. mail, cc Fælleshusforeningen 

og Grundejerforeningen (ebberoed.dk@gmail.com og gfebberod@gmail.com). Herefter vil Kri-

minalforsorgen fremsende retningslinjer for brug af hallen til dig samt aktivere et personligt ad-

gangskort til hallen til dig, som du kan afhente i uddannelsescenteret reception (jf. åbningsti-

derne ovenfor). Du vil ved afhentning blive bedt om at underskrive en udlånserklæring, hvorved 

du tilkendegiver, at du har fået udleveret et adgangskort til hallen og er indstillet på at over-

holde de gældende retningslinjer for brug af hallen. 

 

Sikkerhedstjekket gennemføres forud for tildeling af adgangskortet og dernæst en gang årligt eller 

på begrundet mistanke. Kriminalforsorgen vil derfor opbevare dine personoplysninger i henhold til 

gældende GDPR-regler.  

 

Til beboere i Fælleshusforeningen  

og Grundejerforeningen Ebberød 
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Har du spørgsmål eller andet til denne godkendelsesproces, bedes du kontakte Fælleshusforeningen 

eller Grundejerforeningen Ebberød, som samler evt. spørgsmål, som skal drøftes på førstkommende 

møde mellem foreningerne og Kriminalforsorgens Uddannelsescenter.  


