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Velkommen til Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes kursuskatalog for efterår/vinter 2021.

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. Efter et år med Covid-19-nedlukning og webinarer vil vi i det kommende 
halve år fokusere på at holde fysiske arrangementer, så vi i højere grad kan give plads til faglig sparring og en 
nuanceret dialog med afsæt i deltagernes erfaringer og spørgsmål. 

Dette kursuskatalog byder på tre fysiske arrangementer og et webinar. For fagpersoner, som arbejder specifikt 
med forebyggelse af ekstremisme eller mere generelt med ungdomsmiljøer mv., tilbyder vi to vidensoplæg om 
politisk ekstremisme, hvoraf det ene omhandler aktuelle tendenser og strømninger i danske miljøer, og det 
andet omhandler aktuelle internationale tendenser og strømninger. For praktikere, som allerede har kendskab til 
området, og som arbejder med forebyggelse af ekstremisme, tilbyder vi et kursus, der giver metoder og redskaber 
til bekymringssamtaler med borgere i risiko for ekstremisme. Derudover holder vi et webinar, som er målrettet 
praktikere, som arbejder med unge eller fagpersoner, som søger viden i forhold til ekstrem, islamisk propaganda. 

I samarbejde med Professionshøjskolerne Absalon og UCL samt Red Barnet tilbyder vi et uddannelsesforløb om børn 
og unges onlineliv på kanten. Uddannelsen er målrettet lærere samt kommunale fagprofessionelle, der arbejder 
med børn og unge. For infohustovholdere tilbyder vi igen en række superbrugeruddannelser i vurderingsværktøjet. 
Uddannelserne er primært målrettet nye tovholdere, som ikke har været på uddannelse endnu. Den 26. oktober 
2021 afholder centeret sit årlige årsmøde sammen med Rigspolitiets Nationalt Forebyggelsescenter og PETs 
Forebyggelsescenter i København, denne gang under temaet Forebyggelse af ekstremisme i skyggen af Covid-19: 
propaganda, konspirationsteorier og digital rekruttering. 

I kursuskataloget finder du den nødvendige information om det enkelte arrangement, samt hvordan du tilmelder 
dig. Hvis du har spørgsmål eller forslag til kommende aktiviteter, er du velkommen til at 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 handler om, hvordan ekstreme, islamiske grupper i Danmark 
rekrutterer unge på sociale medier. I løbet af webinaret fokuseres på den 
danske propaganda gennem de seneste ti år og ved hjælp af konkrete 
eksempler vises, hvordan propagandaen er gået fra et eksplicit kald til væbnet 
jihad og fortællinger om et attraktiv liv som jihad-kriger til i stedet at handle 
om en ideologisk kamp mod islam og statslig racisme mod muslimer. 

På webinaret diskuteres også, hvordan militant såvel som ikke-militant 
propaganda kan tjene som dynamik i radikaliseringsprocesser, samt hvad det 
har af betydning for identificeringen af bekymringstegn blandt unge, for det 
forebyggende arbejde mere generelt.

Hvad får jeg med hjem?

På webinaret vil deltagerene få ny viden om danske, ekstreme gruppers 
rekrutteringsstrategier, og hvordan de danske ekstreme grupper kan fremstå 
attraktivt. Mere konkret gives deltagere indblik i en række perspektiver 
på, hvordan den viden kan bruges i arbejdet med unge og forebyggelse af 
ekstremisme specifikt.

WEBINAR

Ekstrem, islamisk propaganda: 
Religiøs oplæring og rekruttering af unge på 
sociale medier 

Målgruppe
Webinaret er åbent 
for alle, dog særligt 
relevant for praktikere, 
som arbejder med 
unge, ungdomsmiljøer, 
uddannelse mv., eller fag-
personer, der arbejder 
med forebyggelse af 
ekstremisme.

Underviser
Sara J. Jacobsen, NCFE

Hvor og hvornår
Skype, 28. september 
2021, kl. 10.00 – 11.00.
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I dette vidensoplæg med fokus på politisk ekstremisme gives der et aktuelt 
indblik i de udviklinger, som kendetegner danske ekstreme miljøer med særlig 
fokus på højreekstreme strømninger. 

Der vil være særlig fokus på det aktuelle samspil imellem online-radikalisering 
og voldelig ekstremisme i lokal kontekst og forebyggelsesøjemed.

Hvad får jeg med hjem?

Viden om de aktuelle politiske ekstremistiske strømninger og relevans for det 
forebyggende arbejde i lokal og kommunal kontekst.

VIDENSOPLÆG

Politisk ekstremisme – aktuelle tendenser og 
strømninger i danske miljøer

Målgruppe
Fagpersoner, som 
arbejder med 
forebyggelse af 
ekstremisme eller 
med ungdomsmiljøer, 
uddannelse, mv., 
hvor hadforbrydelser 
kan finde sted eller 
har relevans i et 
forebyggelsesperspektiv.

Underviser
Chris H. Larsen & Mikkel 
B. Eriksen, NCFE

Tilmelding
København, 4. oktober 
2021, kl. 11:00 – 12:30

Odense, 7. oktober 2021, 
kl. 11:00 – 12:30.

Aalborg, 8. oktober 2021, 
kl. 11:00 – 12:30.
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I dette vidensoplæg med fokus på politisk ekstremisme gives der et aktuelt 
indblik i de udviklinger, som kendetegner internationale ekstremistiske miljøer 
med særlig fokus på højreekstreme strømninger. 

Der vil være særlig fokus på det aktuelle samspil imellem online-radikalisering 
og internationale udviklinger, der har betydning for den danske og lokale 
forebyggelse.

Hvad får jeg med hjem?

Viden om de aktuelle internationale ekstremistiske strømninger og relevans 
for det forebyggende arbejde i dansk, lokal og kommunal kontekst.

VIDENSOPLÆG

Politisk ekstremisme – aktuelle internationale 
tendenser og strømninger

Målgruppe
Fagpersoner, som 
arbejder med 
forebyggelse af 
ekstremisme eller 
med ungdomsmiljøer, 
uddannelse, mv., 
hvor hadforbrydelser 
kan finde sted eller 
har relevans i et 
forebyggelsesperspektiv.

Underviser
Chris H. Larsen & Mikkel 
B. Eriksen, NCFE

Tilmelding
København, 1. november 
2021, kl. 12:00 – 13:30.

Odense,  3. november. 
2021, kl. 11:00 – 12:30.

Aalborg, 5. november 
2021, kl. 11:00 – 12:30.
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Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har i samarbejde med 
Aarhus og Københavns Kommuner udviklet en inspirationspakke, som kan 
guide fagprofessionelle i deres møde med voksne og unge borgere i risiko for 
ekstremisme. 

På kurset præsenteres deltagerne for de udviklede redskaber, som har til 
formål at guide og inspirere professionelle til en reflekteret forberedelse, 
udførelse og afrunding af vanskelige samtaler med borgere i risiko for 
ekstremisme. Der vil gennem øvelser også blive anledning til refleksioner og 
drøftelser, hvor redskaberne kan relateres til deltagernes egen faglige praksis. 

Hvad får jeg med hjem?

Som deltager på kurset får du inspiration til at forberede, gennemføre og følge 
op på bekymringssamtaler med borgere, hvor der er en bekymring for, at 
personer er tiltrukket af ekstremistiske miljøer eller ideologier. Du vil således 
blive introduceret til at anvende de præsenterede redskaber i dit daglige 
arbejde med borgere.

Der er tale om et heldags kursus med kursusbevis ved fuld deltagelse.

KURSUS

Få faglig inspiration til at tage bekymrings-
samtaler med borgere i risiko for ekstremisme

Målgruppe
Målgruppen er praktikere 
med erfaring i at arbejde 
med forebyggelse af 
ekstremisme, som ønsker 
at få inspiration til at 
gennemføre svære og 
vigtige samtaler med 
voksne og unge.

Underviser
Aya M. Freund & Anders 
Bo Christensen, NCFE.

Tilmelding
København, 23. november 
2021, kl. 9:00 – 15:30.

Vejle, 30. november 2021,
kl. 9:00 – 15:30.
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Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme tilbyder et uddannelsesforløb, 
i samarbejde med Professionshøjskolerne Absalon og UCL samt Red Barnet. 
Uddannelsen, som afholdes i Roskilde, og er målrettet lærere samt kommunale 
fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge. På hvert uddannelsesforløb 
er der plads til 25 deltagere. 

Hvad får jeg med hjem?

Formålet med uddannelsesforløbet er at kompetenceudvikle fagprofessionelle, 
der arbejder med børn og unge, herunder eksempelvis SSP-medarbejdere, 
mentorer, klubmedarbejdere, pædagoger mv., til at forebygge ekstremisme 
online blandt børn og unge. Igennem uddannelsen får deltagerne kompetencer 
til at forholde sig nuanceret og undersøgende til, hvordan online fænomener 
kan påvirke børn og unges liv. 

Derudover præsenteres de for viden og tilgange til at kunne gå i dialog og 
åbne for debatter med børn og unge om deres onlineliv og uhensigtsmæssige 
tendenser online.

Du kan få nærmere information om uddannelsen via følgende link: https://
phabsalon.dk/modul/boern-og-unges-online-liv-paa-kanten-hvordan-
forebygger-vi-at-det-udvikler-sig-ekstremt/

UDDANNELSESFORLØB

Online uddannelse - Børn og unges onlineliv på 
kanten: Hvordan forebygger vi, at det udvikler 
sig ekstremt?

Målgruppe
Lærere samt kommunale 
fagprofessionelle, der ar-
bejder med børn og unge.

Underviser
Professionshøjskolen 
Absalon, UCL Er-
hvervsakademi og 
Professionshøjskole samt 
Red Barnet, i samarbejde 
med Nationalt Center 
for Forebyggelse af 
Ekstremisme.

Tid og sted
Uddannelsesforløb i 
Roskilde:

Den 8. nov. 2021

Den 15. nov. 2021

Den 22. nov. 2021

Den 29. nov. 2021

Den 6. dec. 2021

Kl. 09:30 – 15:30.
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Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme tilbyder igen en række 
superbrugeruddannelser i vurderingsværktøjet. 

Uddannelserne er primært målrettet tovholdere, som ikke har været på 
uddannelse endnu. Vi tilbyder dog også pladser til tovholdere, som ønsker at 
få opfrisket redskaberne og workflowet i infohussamarbejdet. Tøv derfor ikke 
med at melde dig til. 

Hvad får jeg med hjem?

Som deltager på uddannelsen får du et grundigt indblik i vurderingsværktøjet 
samt kompetencer til at anvende værktøjet på bekymringer for ekstremisme. 
Du får kompetencer til at lede møder, hvor alle myndighedspersoners faglige 
viden bringes i spil. Du får mulighed for at sparre, dele viden og udveksle 
erfaring med andre tovholdere i Infohusene.

Overnatningen er inkluderet, og der er intet deltagergebyr. Det er dog vigtigt, 
at man møder op, hvis man har tilmeldt sig - og at man melder afbud, hvis man 
bliver forhindret i at deltage.

Spørgsmål kan rettes til projektleder ved NCFE, Aya M. Freund, på tlf.: 72 14 21 
96 eller mail: amo@siri.dk.

UDDANNELSESFORLØB

Superbrugeruddannelse i vurderingsværktøjet 

Målgruppe
Uddannelserne er 
primært målrettet 
tovholdere, som ikke har 
været på uddannelse 
endnu. Vi tilbyder 
dog også pladser til 
tovholdere, som ønsker at 
få opfrisket redskaberne 
og workflowet i infohus-
samarbejdet.

Underviser
Nationalt Center 
for Forebyggelse af 
Ekstremisme.

Tilmelding
Jylland, 6. – 7. oktober 
2021, kl. 08:30 – 16:00.

Sjælland, 13. – 14. 
oktober 2021, kl. 08:30 – 
16:00.

Fyn, 3. – 4. november 
2021, kl. 08:30 – 16:00.
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COVID-19 har skabt en forandret virkelighed og nye udfordringer for 
forebyggelsesarbejdet i kommunerne. De kommunale fagprofessionelle har 
måttet udvikle nye alternativer til at gå i dialog med børn og unge og generelt 
tilpasse deres opgaveløsning til de nye udfordringer, hvor særligt online-
området og de digitale platforme, der i dag præger børne- og ungdomslivet, har 
stillet anderledes krav til ny viden og praksis om forebyggelsen af ekstremis-
me. 

Propaganda, konspirationsteorier og digital rekruttering har særligt fundet 
indpas under COVID-19, hvor onlineekstremisme og ekstremisme på gaden i 
stigende grad flyder sammen. Årsmødet har således til formål at sætte fokus 
på det komplekse samspil mellem de digitale platforme og den ekstremisme, 
som COVID-19 giver af udfordringer for forebyggelsesarbejdet.

ÅRSMØDE

Årsmøde:  Forebyggelse af ekstremisme 
i skyggen af Covid-19: propaganda, 
konspirationsteorier og digital rekruttering

Målgruppe
Praktikere, som allerede 
har kendskab til området 
og som arbejder 
med forebyggelse af 
ekstremisme.

Underviser
Nationalt Center 
for Forebyggelse af 
Ekstremisme

Tilmelding
København, 26. oktober 
2021, kl. 09.00 – 16.00.
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