
 

Temaeftermiddag: Hvad er skolens rolle i forhold til forebyggelse af 
ekstremisme og radikalisering? 
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer skoleledere, lærere, pædagoger, SSP-medarbejdere og 

ansatte i forvaltninger til oplæg og dialog om skolens rolle i forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. 

Temaeftermiddagen afholdes i København onsdag den 7. december 2016 fra kl. 13.30-16.30. 

   

Nogle elever kan i perioder af deres liv være sårbare over for ekstreme miljøer og ideologier af politisk 

og/eller religiøs karakter. Det kan føre til en uheldig udviklingsbane, hvor deltagelse i skole og uddannelse 

kan påvirkes negativt, relationen til familie og venner kan forringes og i nogle tilfælde begås aggressive eller 

voldelige handlinger. Der er i stigende grad fokus på at sætte tidligt ind med en effektiv og forebyggende 

indsats. På den baggrund inviterer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til temaeftermiddag med fokus på: 

 Hvad kan skolens rolle og plads være i en bredere forebyggende indsats? 

 Hvordan tager vi svære emner op på en måde, der respekterer  valg af idéer og venner, men 
samtidig stimulerer kritisk stillingstagen og forståelse af  andre synspunkter og tanker?  

 Hvordan styrker vi udviklingen af robusthed og færdigheder i forhold til mulige møder med 
ekstreme miljøer? 
 

Program 

På temaeftermiddagen præsenteres forskningsbaseret viden og praksiserfaringer. Der vil være rig mulighed 

for dialog og refleksion. Programmet omfatter blandt andet: 

 Hvad siger forskningen? Oplæg om resultater af litteraturkortlægning om forebyggelse af 

radikalisering i skoleregi, ved chefkonsulent Christine L. Rasmussen, Rambøll  

 Hvad er den nationale tilgang på området? 

o Skolens rolle og indsatser på skoleområdet ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

o Den bredere forebyggelsesstrategi i Danmark: Erfaringer og tiltag ved Stine Strobach, 

teamkoordinator i Styrelsen for International Rekruttering og Integration 

 Konkrete erfaringer fra praksis – og de unges perspektiv.  

o Erfaringer som dialogambassadør på skoler i Høje-Taastrup og de unges perspektiv ved 

Imran Farah Mehdi  

o Mangfoldige fællesskaber på Tingbjerg Heldagsskole ved Marco Damgaard, souchef på 

Tingbjerg Heldagsskole 

 

Tilmelding og praktisk information 

Deltagelse er gratis. Tilmelding sker via linket her: http://www.conferencemanager.dk/forebygekstremisme  

Frist for tilmelding er mandag 28. november 2016. Ved spørgsmål kontakt: julie.sas.sorensen@stukuvm.dk 

 

Temaeftermiddagen afholdes onsdag den 7. december 2016 kl. 13.30-16.30 i Fægtesalen, Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet, Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K.  

 

Litteraturkortlægningen kan downloades på ministeriets hjemmeside. 
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