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Forord

Velkommen til Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremismes kursuskatalog for efterår/vinter 2022.
Katalogets kurser har til formål, at styrke dig som fagperson i at forebygge ekstremisme og sikre, at du har den
aktuelt bedste viden på området. I den forbindelse byder kataloget på fem webinarer og fem fysiske arrangementer,
som opkvalificerer på følgende områder:
Konflikthåndtering online, udarbejdelse af beredskabsplaner, tendenser og strømninger i danske- og internationale
miljøer, samt på onlineområdet, grooming og konspirationsnarrativer, vurderingsværktøjet og anvendelsen
heraf, bekymringssamtaler med borgere i risiko for ekstremisme, boligområdets ressourcer og udfordringers
betydning for unges involvering i bekymrende miljøer, samt opmærksomhedsoplæg i grundskolen og på
ungdomsuddannelserne.
Endvidere planlægger vi to webinarer om at holde opmærksomhedsoplæg på skoler og uddannelser. Der vil komme
yderligere information om dette, så snart det er muligt.
Slutteligt byder kataloget på årsmødet, som centeret holder i samarbejde med Rigspolitiet, Kriminalforsorgen og
Politiets Efterretningstjeneste. Årets tema er ”Veje ud af ekstremisme – de gode erfaringer” og der vil blandt andet
være oplæg om faktorer, der har betydning for individers veje ud af ekstremisme og om praktiske erfaringer med at
understøtte individers veje ud både on- og offline, samt samarbejdet om dette.
I kataloget finder du information om arrangementerne, samt hvordan du tilmelder dig. Har du spørgsmål eller
forslag til kommende arrangementer, er du velkommen til at sende os en mail på: ekstremisme@siri.dk.
Rigtig god fornøjelse!
Venlig hilsen
Kenneth Schmidt Hansen
Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme
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			Uddannelsesguide
for infohus-tovholdere/deltagere og samarbejdspartnere

Nedenfor finder du en guide, der kan give dig et overblik over hvilke kurser, der er relevante for dig ift. din faglige
rolle i arbejdet med forebyggelse af ekstremisme. Det er muligt at tilmelde sig kurser på tværs af flere faglige roller
og interesser.
Hvis du er tovholder eller deltager fra kommune eller politi i infohussamarbejdet, og søger ny viden eller brush up
på området, så kan disse kurser være noget for dig:
•
•
•
•

Højreekstremisme – aktuelle tendenser og strømninger i danske miljøer
Aktuelle internationale ekstremistiske tendenser og strømninger
Workshop om kommunale handlingsplaner/beredskabsplaner
Grooming og konspirationsnarrativer – veje til ekstremisme

Hvis du er nyere eller helt ny tovholder, samarbejdspartner eller deltager i infohuset, så kan disse kurser være
særligt relevante for dig:
•
•
•
•

Få faglig inspiration til at tage bekymringssamtaler med borgere i risiko for ekstremisme
Uddannelse i vurderingsværktøjet
Boligområdets ressourcer og udfordringers betydning for unges involvering i bekymrende miljøer
Grooming og konspirationsnarrativer – veje til ekstremisme

Hvis du arbejder med forebyggelse af kriminalitet og social udsathed blandt unge, hvor ekstremisme kan være en
del af billedet, så kan dette kursus give dig nyttig viden:
•
•
•

Boligområdets ressourcer og udfordringers betydning for unges involvering i bekymrende miljøer
Få faglig inspiration til at tage bekymringssamtaler med borgere i risiko for ekstremisme
Grooming og konspirationsnarrativer – veje til ekstremisme

Hvis du er underviser for børn og unge og har behov for mere konkret viden om forebyggelse af ekstremisme, onog offline dynamikker mv., så vil du få nyttig viden på dette kursus:
•
•

Konflikthåndtering online: dialog, uenighed, debat eller trolling
Onlineekstremisme – ny viden om aktuelle strømninger og forebyggelse

For alle relevante fagpersoner, der arbejder med forebyggelse af ekstremisme i Danmark, afholder vi årsmøde:
•

Årsmøde 2022: Veje ud af ekstremisme – de gode erfaringer
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WEBINAR

Konflikthåndtering online:
Dialog, uenighed, debat eller trolling
Webinaret handler om tonen i dialogen online, og det giver samtidig kendskab
til typer af trolling og onlinekonflikter.
Hvad får jeg med hjem?
Deltagerne får indblik i dynamikkerne omkring online konflikter. Bl.a. kigger vi
på hvornår, noget ’bare’ er en uenighed, der kommer til udtryk i en debat, og
hvad der sker, når trolling afsporer den demokratiske dialog.
Deltagerne får kendskab til typer af onlinekonflikter og trolling, og efterfølgende
vil der være øvelser og refleksion over egen praksis.
Målgruppe
Fagpersoner der arbejder med forebyggelse af ekstremisme og risikoadfærd
online.
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Underviser
Jon K. Lange,
Asger B. Lundemose
Center for Dokumentation
og Indsats mod
Ekstremisme.
Hvor og hvornår
Online, 4. oktober 2022,
kl. 15.00 -16.30.
Tilmeld dig her.
Online, 14. dec. 2022,
kl. 14.00 -15.30.
Tilmeld dig her.
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WEBINAR

Onlineekstremisme – ny viden om aktuelle
strømninger og forebyggelse
I dette webinar tilbydes der et aktuelt indblik i online-ekstremismen, dvs. de
ekstremistiske miljøer, narrativer, grooming, og digitale udviklinger, der i disse
år stiller forebyggelsen overfor nye udfordringer, hvor der ikke findes nemme
og simple svar. Der vil i webinariet være særlig fokus på børn og unge, læring
om forebyggende metoder og forankring af viden om et kompliceret fænomen i
lokal forebyggende kontekst. Afsluttende vil der være mulighed for spørgsmål
og en bredere diskussion af online-ekstremisme og forebyggelsen.

Underviser
Chris H. Larsen,
Jon K. Lange

Hvad får jeg med hjem?
Deltagerne for indblik i dynamikkerne omkring sammensmeltningen af online
og offline i hverdagen. Endvidere kommer vi med den nyeste viden om de
aktuelle internationale og danske online-ekstremistiske miljøer, metoder,
narrativer, konspirationsteorier og relevans heraf for det forebyggende
arbejde i dansk, lokal og kommunal kontekst.

Hvor og hvornår
Online, 2. november 2022,
kl. 10.00 -12.00.
Tilmeld dig her.

Målgruppe
Fagpersoner, som arbejder specifikt med forebyggelse af ekstremisme eller
mere generelt med børne- og ungdomsmiljøer, uddannelse, mv., hvor viden om
og forebyggelse af online-ekstremisme har relevans.
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WEBINAR

Hvordan udvikler man beredskaber?

I aftalen om Børnene Først stilles der krav om beredskab til forebyggelse,
opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter
og ekstremisme i kommunerne.
SIRIs rejsehold, samt Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme,
har flere års erfaring med at rådgive og give sparring til kommuner om
udarbejdelse af beredskaber.
Hvad får jeg med hjem?
På webinaret gives der en introduktion til, hvad beredskaber kan indeholde,
og hvordan vi kan hjælpe i arbejdet med at udarbejde beredskaber. Samtidig
vil en kommune fortælle om, hvordan de konkret har grebet arbejdet med at
udvikle et beredskab an.
Målgruppe
Kommunale fagfolk og ledere.
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Underviser
Center for Dokumentation
og Indsats mod
Ekstremisme,
Styrelsen for
International Rekruttering
og Integration.
Hvor og hvornår
Online, 26. sept. 2022,
kl. 10.00 -11.30.
Tilmeld dig her.
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WEBINAR

Højreekstremisme – aktuelle tendenser og
strømninger i danske miljøer
I dette webinar med fokus på højreekstremisme gives der et aktuelt indblik
i de udviklinger, som aktuelt kendetegner danske ekstreme miljøer. Der vil
være særligt fokus på de højreekstreme strømninger, men vi stiller også
skarpt på de forandringer som de ekstremistiske miljøer har undergået under
og efter Corona-epidemien, ligesom konsekvenserne af krigen i Ukraine vil
blive tematiseret. 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 internationale ekstremistiske strømninger og relevans
for det forebyggende arbejde i dansk, lokal og kommunal kontekst.
Målgruppe
Fagpersoner, som arbejder specifikt med forebyggelse af ekstremisme eller
mere generelt med ungdomsmiljøer, uddannelse, mv., hvor hadforbrydelser
kan finde sted eller har relevans i et forebyggelsesperspektiv.
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Underviser
Chris H. Larsen,
Center for Dokumentation
og Indsats mod
Ekstremisme.
Hvor og hvornår
Online, 22. sept. 2022,
kl. 13.00 -14.00.
Tilmeld dig her.
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WEBINAR

Aktuelle internationale ekstremistiske
tendenser og strømninger
I dette webinar er der mulighed for at få et aktuelt indblik i de seneste
udviklinger, som kendetegner internationale ekstremistiske miljøer. Der vil
være særlig fokus på højreekstreme strømninger, men der vil også blive stillet
skarpt på nye former for enkeltsags-ekstremisme, fx kønsrelateret Incelekstremisme og antimyndighedsekstremisme. Der vil være særlig fokus på
det dynamiske 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.
Målgruppe
Fagpersoner, som arbejder specifikt med forebyggelse af ekstremisme eller
mere generelt med ungdomsmiljøer, uddannelse, mv., hvor hadforbrydelser
kan finde sted eller har relevans i et forebyggelsesperspektiv.
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Underviser
Chris H. Larsen,
Center for Dokumentation
og Indsats mod
Ekstremisme.
Hvor og hvornår
Online, 23. nov. 2022,
kl. 13.00 -14.00.
Tilmeld dig her.
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KURSUS

Grooming og konspirationsnarrativer
– veje til ekstremisme
Kurset handler om online grooming og det konspiratoriske online landskab,
som berører børn og unges digitale medieforbug i dag.
Hvad får jeg med hjem?
Deltagere får indføring i det nyeste vidensgrundlag inden for radikaliseringsprocessen online, med fokus på grooming og konspiration.
De vil ydermere prøve kræfter med at identificere online faresignaler samt at
blive bekendt med de social-psykologiske mekanismer, der bringer børn og
unge ind i hadefulde online fællesskaber. Deltagerne vil også analysere cases,
hvor de skal diskutere hvordan offline og online radikalisering identificeres og
forebygges.
Målgruppe
Infohus-deltagere, frontpersonale på skoleområdet.

Underviser
Jon K. Lange,
Maja G. Zuckerman
Center for Dokumentation
og Indsats mod
Ekstremisme.
Hvor og hvornår
Vejle:
10. nov. 2022,
kl. 10.00 -15.00.
Tilmeld dig her.
Odense:
18. nov. 2022,
kl. 10.00 -15.00.
Tilmeld dig her.
København:
26. jan. 2023,
kl. 10.00 -15.00.
Tilmeld dig her.
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KURSUS

Få faglig inspiration til at tage bekymringssamtaler med borgere i risiko for
ekstremisme
Center for Dokumentation og Indsats mod 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. Kurset er praksisrettet, og der vil gennem konkrete øvelser blive
anledning til refleksioner og drøftelser, hvor redskaberne og scenarietræning
kan relateres til deltagernes egen faglige praksis.
Hvad får jeg med hjem?
Som deltager på kurset får du inspiration og værktøjer 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
ideo-logier. Du vil således blive introduceret til redskaberne og få afprøvet at
anvende dem i dit daglige arbejde med borgere.
Der er tale om et heldags kursus med kursusbevis ved fuld deltagelse.
Målgruppe
Fagprofessionelle, der direkte arbejder med eller har berøring med
forebyggelse af ekstremisme, og som ønsker at få inspiration til at gennemføre
svære og vigtige samtaler med unge og voksne.
Kurset er særligt relevant for infohusmedarbejdere, klubmedarbejdere, gadeplansmedarbejdere/SSP, lærere i udskolingen, sagsbehandlere såvel som
andre fagfolk, som er tæt på borgerne.
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Underviser
Anders Bo Christensen,
Mikkel Hjelt
Center for Dokumentation
og Indsats mod
Ekstremisme.
Hvor og hvornår
Odense:
6. december 2022,
kl. 09.00 -16.00.
Tilmeld dig her.
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Uddannelsesforløb

Uddannelse i vurderingsværktøjet

Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme tilbyder igen en
uddannelse i vurderingsværktøjet. Værktøjet er udviklet til myndighedernes
samarbejde i infohus kommune, og det sikrer en grundig, faglig og ensartet
systematik på tværs af kommuner og politikredse.
Uddannelsen er primært målrettet deltagere i infohus-regi, herunder
tovholdere, som ikke har været på uddannelsen endnu.
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 og deltagere i infohusene.
Der er tale om et to-dags uddannelsesforløb med kursusbevis ved fuld
deltagelse.
Målgruppe
Politi- og kommune tovholdere i infohussamarbejdet samt andre deltagere i
infohusene.
Praktisk info
Overnatning og middag om aftenen, den første dag, er inkluderet. 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.
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Underviser
Lise Andersen,
Mikkel Hjelt
Center for Dokumentation
og Indsats mod
Ekstremisme.
Hvor og hvornår
Odense:
28.-29. november 2022,
kl. 09.00-16.00.
Tilmeld dig her.
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Kursusforløb

Boligområdets ressourcer og udfordringers
betydning for unges involvering i bekymrende
miljøer
Kursusforløbet på tre obligatoriske temadage med mellemliggende aktiviteter,
kombinerer ”cross over modellens” (model til forebyggelse af ekstremisme i
udsatte boligområder) struktur og tilgang med viden om nabolagets betydning for
rekruttering til ekstremistiske miljøer. Temadagene er bygget på følgende model:
* Det Gode Ungdomsliv, dag 1 – Hvem er vi?
Fokus på en fælles og tværfaglig forståelse af udfordringen i området, hvor man
gerne vil hen, og hvad man allerede gør.

Underviser
Anders Bo Christensen,
Mikkel Hjelt
Center for Dokumentation
og Indsats mod
Ekstremisme.

* Det Gode Ungdomsliv, dag 2 – Hvordan forebygger vi?
Med udgangspunkt i områdets situation og oplæg om forebyggelse af ekstremisme
og nabolagsfaktorer fokuserer vi på, hvordan man kan arbejde med de unges
muligheder og begrænsninger, og hvordan man opnår et fælles mål og fælles
sprog.

Hvor og hvornår
Kursusforløbet afholdes
i den enkelte kommune/
boligområdes lokaler.
Centeret afholder
udgifterne til forplejning.

* Det Gode Ungdomsliv, dag 3 – Ressourcer og udfordringer.
Vi går mere i detaljen med cross over modellen, efterfulgt af praktisk kortlægning
i grupper med fokus på ressourcer og udfordringer i boligområdet. Drøftelse af,
hvordan man fremover kan håndtere udfordringerne med bekymrende miljøer i
området samt, hvordan man kan opsætte relevante indsatser.

Datoerne for hvert
forløb, aftales mellem
en kontaktperson hos
kommunen/boligområdet
og NCFE.

Hvad får jeg med hjem?
Temaeftermiddagene giver deltagerne viden og værktøjer til, (1) hvordan man
kan samarbejde systematisk og koordinerende med kortlægning af områdets
ressourcer og udfordringer via brugen af cross over-modellen. Dette kombineres
med viden om nabolagsfaktorer til at arbejde med forebyggelse i boligområdet, og
(2) hvordan man kan få opbygget systematikker og et fælles sprog omkring både
ressourcer og udfordringer i området.

Forløbet kræver, at der
samles et deltagerantal
på minimum 20 personer.

Målgruppe
Fagprofessionelle fra boligsocial indsats, skoler, ungdomsskoler, opsøgende
medarbejdere, væresteder, ejendomsfunktionærer, politi, kommune og SSP.

Ved interesse i et kursusforløb, kontakt os på mail:
ekstremisme@siri.dk.
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Forløbet holdes i 2023,
da alle forløb i 2022 er
booket.
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ÅRSMØDE 2022

Veje ud af ekstremisme – de gode erfaringer

Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme holder årsmøde i
samarbejde med Rigspolitiet, Kriminalforsorgen og Politiets Efterretningstjeneste.
Årets tema er ”Veje ud af ekstremisme – de gode erfaringer” og der vil blandt
andet være oplæg om faktorer, der har betydning for individers veje ud af
ekstremisme og om praktiske erfaringer med at understøtte individers veje ud
både on- og offline, samt samarbejdet om dette.
Viden om de faktorer, som har betydning for individers veje ud af ekstremisme.
Inspiration fra praktiske erfaringer med at understøtte individers veje ud både
on- og offline og samarbejdet med andre om dette.
Målgruppe
Fagprofessionelle i myndighedssamarbejdet eller infohussamarbejdet
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Underviser
Center for Dokumentation
og Indsats mod
Ekstremisme.
Hvor og hvornår
København:
26. oktober 2022,
kl. 09.00 -17.00.
Tilmeld dig her.

www.stopekstremisme.dk

