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En viktig bok om utfordringene i dagens kriminalomsorg.
I denne boka gir en rekke fagfolk sine bidrag til en bredere forståelse av norsk kriminalomsorg. Kapitlene
spenner fra hvordan arkitektur i fengselsbygg påvirkes av den til enhver tid rådende ideologi innen
kriminalomsorgen til betydningen av de tiltak som gis domfelte som gjennomfører straff - om dette er arbeid,
undervisning eller andre tilbud.
Dagens kriminalomsorgspolitikk har grunnlag i et stortingsdokument som kalles Straff som virker - mindre
kriminalitet, tryggere samfunn. Denne boka er en gjennomgang av kriminalomsorgens ulike sider og stiller
spørsmål med om alle politikkområder er tilstrekkelig begrunnet, vitenskapelig holdbare og tar hensyn til de
historiske erfaringer vi har med de ulike strafferegimer...Virker straff? er en viktig bok om utfordringene i
dagens kriminalomsorg.
Ståle Olsen er cand.polit. med historie hovedfag og seniorrådgiver i Kriminalomsorgen region sørvest. Har
tidligere vært underdirektør i Vestre fengselsdistrikt/Åna fengsel og har skrevet flere artikler og bøker om
kriminalomsorgshistoriske tema.

Problemene med belønning Problemet med denne metoden er, som med så mange atferdsregulerende metoder,
at de faktisk ofte virker.
Dette gjelder spesielt for barn i. Bytt ut anmerkninger som straff med stjerner som belønning, skriver Sigurd
Bjelland Tengesdal (13). FOTO: Berit Roald. Skatteklasse to og skatteklasse én kalles nå Personfradrag.
Ordningen er en bitte liten premie fra staten til dem som forsørger ektefellen. elevsiden.no 2003: Odd Ivar
Strandkleiv. Hva gjør belønning med elevenes motivasjon? Det er ingen tvil om at belønning, i alle fall på kort
sikt, kan være meget. For meg som har kjent deg hele livet, er det helt utrolig at du nå fyller 80 år.
Det høres liksom ganske gammelt ut, men du verken virker gammel eller ser gammel. En veileder i
oppfølgning av overtredelser M-617 I 2016 6 reaksjoner på vent i påvente av at en straffesak blir avgjort.
Forvaltningen må gjøre sine vurderinger De etiske og moralske sider ved dødstraff. Dette er en drøfting av de
moralske og etiske sidene av dødstraff. Karakter: 6 (Kristendom, religion og livssyn) Siste innlegg. Hvorfor
«loven om tiltrekning» ikke virker; 12 sunne grunner til å spise valnøtter; Eddik påvirker type 2 diabetes og
insulinresistens Logiske konsekvenser En annen type konsekvenser er de logiske følgene vi igangsetter hvis
barnet ikke følger reglene som gjelder eller avtalene som er gjort.

