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Velkommen til Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes sidste kursuskatalog for 2020

Kursuskataloget har til formål at styrke dig som fagperson i at forebygge ekstremisme og at sikre, at du har den aktuelt 
bedste viden inden for området. 

Vi har valgt at gøre kursuskataloget væsentligt kortere end normalt, da vi pga. COVID-19 kun har mulighed for at afholde 
webinarer, og at vi fornemmer en vis metaltræthed over for webinarer, som har fyldt meget hos mange siden den 11. 
marts.

Vi kan derfor tilbyde to spændende webinarer, hvor det ene er målrettet myndighedssagsbehandlere for at understøtte 
arbejdet med at tilbyde borgere de gode indsatser, og det andet er målrettet praktikere, som skal arbejde målrette med 
forebyggelse af rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder.

I kursuskataloget finder du den nødvendige information om det enkelte webinar, samt hvordan du tilmelder dig. 

Hvis du har spørgsmål eller forslag til kommende aktiviteter, bedes du venligst kontakte os på mail: ekstremisme@siri.dk. 
Rigtig god fornøjelse! 

Venlig hilsen

Moya-Louise Lindsay-Poulsen
Leder af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Forord
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Webinaret har til formål at styrke den socialfaglige kapacitet i kommunerne i at 
håndtere bekymringer vedrørende ekstremisme i den sociale sagsbehandling. 

Der vil med afsæt i Håndbog til kommuner om forebyggelse af ekstremisme 
være fokus på at skabe overblik over den kommunale organisering, hvordan 
bekymringer håndteres i landets infohuse, og hvilken lovgivning der er relevant ift. 
at igangsætte gode forebyggende indsatser til borgere.

Hvad får jeg med hjem?

Kendskab til workflow for sager om forebyggelse af ekstremisme, og hvilke 
handlemuligheder der er jf. SEL/ LAB.

WEBINAR

Forebyggelse af ekstremisme for socialfaglige 
myndighedssagsbehandlere

Målgruppe
Socialfaglige myndig-
hedssagsbehandlere

Underviser
Aya Mortag Freund, 
Nationalt Center 
for Forebyggelse af 
Ekstremisme

Hvor og hvornår
Skype, 8. dec. 2020, kl. 
13.30-15.30.

Tilmeld dig her.
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Webinaret giver et indblik i den forebyggelsesmodel, der er udviklet i tæt 
samarbejde med syv forskellige kommuner. Modellen har til formål at forebygge 
rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder.

Arbejdet med modellen lægger op til, at et kerneteam med deltagere fra 
kommune, politi og de boligsociale helhedsplaner, systematisk og rutinemæssigt 
kortlægger de ressourcer og udfordringer, der findes i boligområdet. Dette så 
ressourcer udnyttes bedst muligt og indsatser i højere grad matcher udfordringer.

Vi opfordrer til, at deltagere så vidt muligt tilmelder sig som gruppe med 
repræsentanter fra forebyggelsen i kommune, politi og den boligsociale indsats.

Hvad får jeg med hjem?

Indblik i kortlægningsværktøj og det forebyggende samarbejde i udsatte 
boligområder.

Oplysning om centerets rådgivning - hvis man vil arbejde videre med modellen.

WEBINAR

Forebyggelse af rekruttering til ekstremistiske 
miljøer i udsatte boligområder

Målgruppe
Praktikere og fagpersoner, 
som allerede har kendskab 
til området, og som arbej-
der med forebyggelse af 
ekstremisme

Underviser
Anders Bo Christensen, 
Nationalt Center 
for Forebyggelse af 
Ekstremisme, og Rambøll.

Hvor og hvornår
Skype, 17. nov, kl. 12-15.

Tilmeld dig her.
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