Workshop

Sådan kan du holde opmærksomhedsoplæg i grundskolen
og på ungdomsuddannelserne
Formål
At give dig værktøjer til at holde opmærksomhedsoplæg, der skal give
ledelse og medarbejdere på skoler og ungdomsuddannelser en basal viden
om forebyggende handle- og henvendelsesmuligheder, kriseberedskab samt
bekymringstegn og udfordringer relateret til radikalisering og ekstremisme.
Baggrund
På dialogmøder med undervisningssektorens interessent-foreninger blev
der i sommeren 2021 drøftet en række udfordringer med radikalisering eller
ekstremisme; blandt andet læreres utryghed og mulige selvcensur, elevers
mistrivsel og involvering i ekstremisme, online deling af bekymrende indhold,
udefrakommende agitation og forsøg på rekruttering på skoler og forskellige
former for vold og trusler – og senest har der været en sag om planlægning
af skoleskyderier.
Ny forskning viser endvidere, at der på skoler og uddannelser kan være tvivl
om bekymringstegn og handlemuligheder i forbindelse med ekstremisme,
ligesom der nogle steder er usikkerhed om konsekvenserne ved at henvende
sig til myndighederne med en bekymring.
Dette er baggrunden for, at Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet, Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme,
Rigspolitiet og SSP Samrådets 18+ Fagudvalg nu ønsker at igangsætte en indsats
med lokale opmærksomhedsoplæg i grundskolen og ungdomsuddannelserne.
Undervisningssektorens interessentforeninger har udtrykt deres støtte
til dette og forventes at bakke op om indsatsen gennem deres fagblade,
nyhedsbreve og faglige netværk.

Målgruppe
Infohus-tovholdere og
andre forebyggelsesmedarbejdere.
Oplægsholdere
Lasse Lindekilde,
Anders Bo Christensen og
Thulani Lindberg-Nielsen.
Hvor og hvornår
Odense
20. maj 2022, kl. 11-15.
Tilmeld dig her.
København
31. maj 2022, kl. 11-15.
Tilmeld dig her.
Aarhus
14. juni 2022, kl. 11-15.
Tilmeld dig her.

Workshop: Sådan kan du holde opmærksomhedsoplæg i
grundskolen og på ungdomsuddannelserne
På workshoppen får du en grundig præsentation af et materiale med både et fagligt Power Point oplæg og en tilhørende
speed drawing film, som du kan anvende til at holde opmærksomhedsoplæg i skoler og ungdomsuddannelser.
Lasse Lindekilde, professor v. Department of Political Science, Aarhus Universitet deltager med oplæg på workshoppen
og fortæller om resultaterne af sin forskning om læreres reaktioner på radikalisering. Lasse Lindekildes forskning
viser bl.a., at lærere ser sig selv som vigtige i det forebyggende arbejde, men at der blandt lærere kan være
usikkerhed om, hvordan de skal agere, hvis de oplever bekymringer om ekstremisme. Læs eventuelt rapporten
Læreres reaktioner på radikalisering.
På workshoppen gennemgår vi sammen materialet, som de lokale opmærksomhedsoplæg tænkes holdt ud fra,
herunder nogle refleksionsspørgsmål, som kan kræve facilitering ved de enkelte oplæg. Vi kommer også ind på,
hvordan du kan formidle og eventuelt tilpasse materialet, for eksempel med visning af lokal kontaktinformation;
hvordan du kan arbejde med at træffe aftaler med skoler, uddannelser, faglige netværk m.v. om afholdelse af oplæg;
og hvordan du kan inddrage andre lokale ressourcepersoner i at løse opgaven.

Program:
Kl. 11:00 - 11:30

Ankomst og sandwich

Kl. 11:30 - 11:45

Præsentation af initiativet og parterne bag initiativet

Kl. 11:45 - 12:45

Oplæg ved professor Lasse Lindekilde – med mulighed for spørgsmål og kommentarer

Kl. 12:45 - 12:55

Pause

Kl. 12:55 - 14:00

Gennemgang af materialet til opmærksomhedsindsats

Kl. 14:00 - 14:10

Pause

Kl. 14:10 - 15:00

Drøftelse af formidling og implementering

