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Forord
Velkommen til Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes kursuskatalog, som strækker sig fra foråret 2019 til
efteråret 2019.
Vi afholder kurser og temadage for at styrke fagpersoner med at forebygge ekstremisme og for at sikre, at de har den
aktuelt bedste viden om området. I vores kursuskatalog kan du finde informationer om vores temadage og konferencer.
Nogle henvender sig til dig, som er repræsentant i infohuset, mens andre er til dig, der er fagprofessionel med
borgerkontakt, men som ikke er en del af infohussamarbejdet.
I løbet af 2018 har vi uddannet superbrugere i hele landet i at bruge Vurderingsværktøj til anvendelse ved bekymring
for ekstremisme. I 2019 vil der være fokus på at støtte den lokale forankring og brug af værktøjet yderligere. Vi har i
samarbejde med polititovholderne for infohusene planlagt træningsdage for infomedarbejdere i de 12 politikredse. I
modtager mere information om de lokale træningsdage fra tovholderen i jeres politikreds, og det fremgår derfor ikke af
kataloget.
Vi har udviklet en undervisningspakke, der blandt andet består af en række film og øvelser om ekstremisme og
bekymringstegn. Formålet er at styrke dig som kommunal tovholder i at formidle viden om bekymringstegn på
ekstremisme til dine relevante kollegaer. I 2019 tilbyder vi opkvalificering i brug af materialet i de enkelte infohuse. Derfor
fremgår det ikke af kataloget.
I dette katalog har vi fokus på unge og deres trivsel, herunder hvordan unge forbruger både gamle og nye medier,
som er under konstant udvikling, og hvor unge i stigende grad bliver konfronteret med fake news, propaganda,
konspirationsteorier og ekstreme budskaber på kanaler som YouTube.
Hvis du har spørgsmål til kursuskataloget, eller hvis du har forslag til kommende aktiviteter, bedes du venligst kontakte os
på mail: ekstremisme@siri.dk.
Rigtig god fornøjelse!
Venlig hilsen
Karin Ingemann
Leder af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme
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TEMADAG

Demokratisk og digital dannelse af
vores børn og unge
Børn og unge vokser i dag op i en tid, hvor nettet giver adgang til alle former for
nyheder og viden. Men internettet kan samtidig være uoverskueligt for mange, for
hvordan skal man begå sig online - hvilke sider er troværdige, hvad skal man dele
og ikke dele på sociale medier, og hvordan begår man sig egentligt online i forhold
til i den fysiske verden? Lærere, undervisere og pædagoger har en vigtig rolle i at
styrke elevers evner til at kunne tænke kritisk og begå sig digitalt.

Målgruppe

Dagen byder på indblik i konkrete erfaringer på en række skoler rundt omkring i
landet, som har arbejdet aktivt med det undervisningsmateriale, som deltagerne
stifter bekendtskab med på dagen.

21. maj i Aarhus
19. juni i København

Temadagen afholdes af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes og
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Lærere på grundskoler,
ungdomsskoler mv. og
andre fagprofessionelle.

Hvor og hvornår

De præcise adresser bliver
sendt på mail, når ens
tilmelding bliver bekræftet.

Tidspunkt

Det får du med hjem:
• Indsigt og værktøjer til at arbejde med demokratisk dannelse og
kritisk tænkning.
• Indsigt og værktøjer til at styrke sine elevers digitale kompetencer og
på den måde gøre dem til modstandsdygtige digitale medborgere,
der færdes online med omtanke.
• Desuden får man mulighed for at stifte bekendtskab med og afprøve
en række undervisningsmaterialer til det opbyggende arbejde,
særligt på undervisningsområdet, men også mere bredt.

Kl. 12-15.30 på begge
datoer.

Pris
Det er gratis at deltage.

Tilmelding
Tilmelding sker på mail
senest 14 dage før kurset:
ekstremisme@siri.dk.
Bekræftelse på deltagelse
sker på mail 10 dage før.
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TEMADAG

Få hjælp til at udarbejde en
kommunal handlingsplan
Nu har du mulighed for at komme på et kursus, hvor din kommune kan få hjælp
til at udarbejde en handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme, så den tager
udgangspunkt i jeres lokale udfordringer, forudsætninger og behov.
Der er mange forhold, man skal tage hensyn til, når man udarbejder en
handlingsplan: Hvilke ledere har ansvaret for handlingsplanen? Har I en tydeligt
defineret sagsgang til at håndtere bekymringshenvendelser? Hvem skal I
samarbejde med? Har I de nødvendige kompetencer?
På dagen sætter vi fokus på, hvordan din kommune kan komme godt fra start med
at udvikle en koordineret og helhedsorienteret handlingsplan.
En handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme skal overordnet kunne
understøtte:
1. Den generelle forebyggelsesindsats i kommunen
2. En systematisk og effektiv udredning og håndtering af bekymringshenvendelser
3. Handling i uventede, akutte situationer
Kurset henvender sig til kommuner, som ønsker støtte til at udarbejde nye
handlingsplaner eller videreudvikle eksisterende handlingsplaner.

Det får du med hjem:
• Rådgivning om, hvordan din kommune kommer godt i gang med at
udvikle en handlingsplan
• Redskaber til at udarbejde en handlingsplan
• Sparring på dilemmaer og udfordringer

Målgruppe
Kommunale ledere
eller medarbejdere, der
arbejder med forebyggelse
af ekstremisme i kommuner, der ikke har en handlingsplan, eller som ønsker
at videreudvikle deres
eksisterende.

Hvor og hvornår
11. april i Vejle
10. september i Faxe
24. oktober i Randers
De præcise adresser bliver
sendt på mail, når ens
tilmelding bliver bekræftet.

Tidspunkt

Kl. 12-16 på alle tre datoer.

Pris
Det er gratis at deltage.

Tilmelding
Tilmelding sker på mail
senest 14 dage før kurset:
ekstremisme@siri.dk.
Bekræftelse på deltagelse
sker på mail 10 dage før.
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TEMADAG

Højre- og venstreekstremistiske
miljøer i Danmark
Gennem de senere år er politisk højre- og venstreekstremisme igen blevet et
synligt fænomen i den danske offentlighed.
Særligt de højreekstreme grupper er under hastig forandring ansporet af
udviklinger udenfor Danmarks grænser og politiske dynamikker og historiske
forudsætninger indenfor landets grænser.
På den ekstreme højrefløj går udviklingen aktuelt i retning af, at militante
aktivistiske grupperinger målrettet opsøger medieopmærksomhed og aktivt bruger
sociale medier i propagandaøjemed.
Grupperne er typisk små og har relativt få medlemmer, men søger at
kompensere via de sociale medier, happenings i det offentlige rum og periodiske
konfrontationer med politiske modstandere.
I det venstreekstremistiske miljø er antallet af egentlige organiserede grupper i
dag begrænset. Den ekstreme venstrefløj har siden årtusindeskiftet ikke evnet at
tilpasse sine politiske strategier til en ny tids globale konflikter, ligesom den ikke
længere har fortidens ideologiske og aktivistiske appel.
Men på trods af et fortsat skrumpende venstreekstremt miljø viser en række
sager, at de resterende grupperinger og enkeltpersoner fortsat har både vilje og
kapacitet til at udøve vold imod politiske modstandere og især imod personer på
den ekstreme højrefløj.

Det får du med hjem:
• Et aktuelt billede af højre- og venstreekstremismen i Danmark.
• Viden om miljøernes rekrutteringsstrategier, og hvilke former for
propaganda de benytter sig af både online og offline.
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Målgruppe
Infohusmedlemmer
og relevante fagprofessionelle.

Hvor og hvornår
25. april i København
12. september i Aarhus
De præcise adresser bliver
sendt på mail, når ens
tilmelding bliver bekræftet.

Tidspunkt

Kl. 12-15.30 på begge
datoer.

Pris
Det er gratis at deltage.

Tilmelding
Tilmelding sker på mail
senest 14 dage før kurset:
ekstremisme@siri.dk.
Bekræftelse på deltagelse
sker på mail 10 dage før.
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KONFERENCE

Sæt kryds i kalenderen:
Nordisk forskningskonference
Siden 2017 har forskere i de nordiske lande samarbejdet om at holde konferencer
under titlen Nordic Conference on Research on Violent Extremism. Konferencerne
samler nordiske og internationale forskere, der beskæftiger sig med radikalisering,
ekstremisme og forebyggelse af ekstremisme og forsøger at bygge bro mellem
forskning og praksis.

Målgruppe

Det endelige program samt informationer om tilmelding er ved at blive fastlagt
og bliver offentliggjort senere, men der vil blandt andet være paneldebatter, hvor
praktikere og forskere diskuterer forebyggelse af ekstremisme.

31. okt.-1. nov. på Aarhus
Universitet.

Konferencen bliver holdt i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Nationalt
Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

Link til tilmelding
offentliggøres på www.
stopekstremisme.dk og på
Institut for Statskundskab,
Aarhus Universtets
hjemmeside.
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Relevante forskere og
andre fagprofessionelle.

Hvor og hvornår

Tilmelding

www.stopekstremisme.dk

