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Velkommen til Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes kursuskatalog, som strækker sig fra efteråret 2018 til 
januar 2019.

Her kan du finde informationer om vores kurser, konferencer, gå-hjem-møder m.v. Nogle af aktiviteterne henvender sig til 
dig, som er repræsentant for Infohusene, mens andre er til dig, der er fagprofessionel med borgerkontakt, men som ikke er 
en del af Infohussamarbejdet.

I de kommende seks måneder sætter vi desuden fokus på at implementere flere vigtige værktøjer i Infohusene og 
kommunerne. Det drejer sig blandt andet om det nationale vurderingsværktøj og Samarbejdsmodel for Infohuset. Derudover 
vil Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme deltage på møder i Infohus Netværk, hvor Ann-Sophie Hemmingsen, 
der er ansvarlig for centerets forsknings- og analysearbejde, vil introducere videnskortlægningen og den aktuelt bedste 
viden om ekstremisme og forebyggelse. Disse aktiviteter vil blive aftalt direkte med Infohusene og er derfor ikke en del af 
dette kursuskatalog.

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

Forord
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Mere end 8 ud af 10 af landets kommuner har i de seneste år håndteret bekymringer 
og sager om ekstremisme, og der tegner sig et billede af, at ekstremisme blot er én 
af en række bekymrende forhold. 

Men hvordan identificerer man bekymringstegn på ekstremisme? Og hvilke mulig-
heder har man som fagprofessionel for at handle?

Som fagprofessionel med borgerkontakt har du måske at gøre med borgere, som 
du er bekymret for er ved at blive involveret i ekstremisme, der kan få alvorlige 
konsekvenser for dem selv og samfundet. Man kommer muligvis i tvivl om, hvornår 
der skal handles, og hvordan det skal gøres. Her er det afgørende at vide, hvilke 
bekymringstegn der kan være på færde, og hvordan man kan handle på dem.

Derfor inviterer Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme til seminar om, 
hvordan du som fagprofessionel i en kommune eller anden relevant organisation 
kan arbejde med at forebygge ekstremisme.

Seminaret byder på oplæg, drøftelser på tværs af fagområder og ikke mindst 
casearbejde, hvor I bliver trænet i at håndtere konkrete bekymringer, som din kom-
mune vil kunne modtage.

Hvad får jeg med hjem?

SEMINAR

Hvordan identificerer man tegn på 
ekstremisme?

•
•
•

Viden om bekymringstegn, risikofaktorer 
Viden om ekstremistiske miljøer
Viden om forebyggelse af ekstremisme og handlemuligheder

Målgruppe
Nye medlemmer i 
Infohusene og øvrige 
fagprofessionelle med 
borgerkontakt.

Hvor og hvornår
10. sept. i Kokkedal 
24. sept. i Holstebro
13. nov. i Aabenraa

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

Tidspunkt
Seminaret finder sted kl. 
12-15.30 på alle tre datoer.

Tilmelding
www.uim.dk
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Der bliver skrevet og sagt meget om radikalisering og ekstremisme, og om hvordan 
vi bedst kan forebygge det. Men hvad er fakta, og hvad er myter? Og hvad siger 
forskningen egentlig?

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har fået kortlagt den aktuelt 
bedste forskningsbaserede viden om ekstremisme og forebyggelse af ekstremisme. 
På den baggrund er der udarbejdet en kortlægning, som samler viden om individer 
og gruppers veje ind og ud af ekstremisme og betydningen af faktorer på samfunds-, 
gruppe- og individniveau. Videnskortlægningen samler også viden om forebyggelse 
af ekstremisme og om konkrete indsatser, der er målrettet fagprofessionelle, borgere 
og borgeres omgivelser.

Med videnskortlægningen har vi fået et fælles udgangspunkt for at tale sammen om 
ekstremisme og forebyggelse og et stærkt fundament for det forebyggende arbejde 
– også det helt tidlige. 

Forståelse og indblik i, hvad der fører til ekstremisme, er en vigtig forudsætning 
for at arbejde med den tidlige forebyggelse. Arrangementet henvender sig til alle 
fagprofessionelle, der har borgerkontakt. 

Hvad får jeg med hjem?

TEMAMØDE

Fakta og myter om ekstremisme

•
•
•

Forskningsbaseret viden om ekstremisme
Viden om, hvorfor og hvordan nogle tiltrækkes af ekstremisme
Viden om, hvordan man handler, hvis man oplever ekstremisme og 
om, hvad du konkret kan gøre for at forebygge ekstremisme

Målgruppe
Fagprofessionelle, som har 
borgerkontakt. Dog ikke 
medlemmer af Infohusene, 
da videnskortlægningen 
bliver præsenteret der i 
løbet af efteråret.

Hvor og hvornår
9. jan. i Fredericia
15. jan. i Viborg
22. jan. i Slagelse

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

Tidspunkt
Temamødet finder sted 
kl. 12.30-15.30 på alle tre 
datoer.

Tilmelding
www.uim.dk
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Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har udviklet en undervisnings-
pakke, der bl.a. består af en række film og øvelser om ekstremisme og bekymrings-
tegn på ekstremisme. 

Undervisningspakkens formål er at styrke dig som kommunal tovholder i formidle 
viden til dine relevante kollegaer om bekymringstegn på ekstremisme og den vold, 
mistrivsel og andre problemer, der er knyttet til dette. 

På den måde bliver både pædagoger, lærere, sundhedspersonale m.fl. i din 
kommune opmærksomme på borgere, der viser tegn på ekstremisme, og du kan 
samtidig formidle, hvor de kan henvende sig, hvis de oplever bekymringer. Dette 
er samtidig med til at gøre medarbejderne med borgerkontakt bevidste om deres 
ansvar i forhold til unge, der er eller er ved at blive involveret i ekstremisme.

På workshoppen præsenterer vi dig for undervisningsfilmene, hvor du bliver 
kvalificeret til at gennemføre undervisning på baggrund af filmene og den undervis-
ningsmanual, vi har udviklet.

Hvad får jeg med hjem?

WORKSHOP

Bliv bedre til at holde oplæg om 
ekstremisme og bekymringstegn

•

•

Pædagogiske og formidlingsmæssige redskaber til, hvordan du kan 
tilrettelægge og holde oplæg om ekstremisme med udgangspunkt i 
filmene
Styrket indblik i området og de udfordringer, der er knyttet til det. 
om, hvad du konkret kan gøre for at forebygge ekstremisme

Målgruppe
Infohusmedlemmer.

Hvor og hvornår
17. jan. i Næstved
24. jan. i Horsens

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

Tidspunkt
Workshoppen finder sted 
kl. 12-16 på begge datoer.

Tilmelding
www.uim.dk
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Dårlig trivsel medvirker ofte til den proces, der finder sted, når en udsat ung bliver 
involveret i ekstremisme. Men roden til mistrivsel kan være vidt forskellig fra ung til 
ung. 

Arbejdet med at forebygge ekstremisme kan derfor gribes an ved først at undersøge 
den enkeltes trivsel i alle afkroge. Hvilke nære relationer har den unge? Er der klare 
rammer hverdagen? Og hvilke fællesskaber bevæger den unge sig i? 

Disse parametre kalder Preben Bertelsen for tilværelseskompetencer. Han er 
professor i samfunds- og personlighedspsykologi ved Aarhus Universitet og har 
defineret i alt 10 kompetencer i Den Tilværelsespsykologiske Metode, som han 
introducerer deltagerne til på konferencens første dag. Metoden giver den enkelte 
praktiker en klar opskrift til at finde ud af, hvor i den unges liv der er et særligt 
behov for at sætte ind for at skabe en bedre tilværelse og dermed forebygge den 
ekstremisme, som mistrivslen i værste fald kan føre den unge ud i. 

På anden dag af konferencen vil Lester Johannesen-Henry, der har en master i positiv 
psykologi, undervise i den løsningsfokuserede tilgang. Tilgangen skal ses af praktikere 
som en måde at gribe samtaler med unge an på, hvor det løsningsfokuserede består 
i, at man i fællesskab tager udgangspunkt i den fremtid, som den unge ønsker at se 
sig selv i, frem for de problemer han eller hun kæmper med. Undervejs får deltagerne 
lejlighed til at prøve spørgeteknikker af på hinanden, så de får et indblik i, hvordan 
den løsningsfokuserede tilgang kan bruges i det daglige arbejde med de unge.

Hvad får jeg med hjem?

KONFERENCE

Unges trivsel kan være en nøgle 
til at forebygge ekstremisme

•

•

Viden om og praktisk erfaring med, hvordan med bruger Den Tilværel-
sespsykologiske Metode til at opdage udsatte borgeres ressourcer og 
udviklingspotentiale
Viden om og praktisk erfaring med, hvordan man bruger den løsnings-
fokuserede metode til at hjælpe udsatte borgere med at finde vej til 
bedre trivsel

Målgruppe
Praktikere med borgerkon-
takt. Dog ikke dem, der 
har gennemført Nationalt 
Center for Forebyggelse af 
Ekstremismes mentor- eller 
forældrecoachuddannelse.

Hvor og hvornår
29.-30. jan. i Kolding.

Konferencen foregår over 
to dage. Overnatning er 
ikke inkluderet.

Den præcise adresse bliver 
sendt på mail, når ens 
tilmelding bliver bekræftet.

Tidspunkt
Der vil være aktiviteter 
begge dage kl. 9.30-16.

Tilmelding
www.uim.dk
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