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Til alle borgmestre og politidirektører 

Information om opmærksomhedsindsats på skoler og uddannelser om bekym-

ringstegn, forebyggende handlemuligheder og kriseberedskab ved udfordringer 

med baggrund i ekstremisme og radikalisering  

 
I løbet af foråret 2022 har lokale forebyggelsesmedarbejdere landet over, bl.a. fra 
de kriminalpræventive samarbejder, infohusene, opkvalificeret sig til at holde op-
læg på skoler og uddannelser omhandlende arbejdet med tryghed i undervisnin-
gen, håndtering af vold og trusler, bekymringstegn, handle- og henvendelsesmu-
ligheder samt kriseberedskab ved udfordringer med baggrund i ekstremisme og 
radikalisering. Opkvalificeringen fortsætter dette efterår for derved bedst muligt 
at dække hele landet med trænede oplægsholdere.  
 

I orienteres hermed om opmærksomhedsindsatsen, så I har mulighed for at bakke 

op om jeres medarbejderes engagement i at nå bredt ud på de lokale uddannelses-

institutioner. 
 
Baggrund for opmærksomhedsindsatsen 
 
Blandt grundskoler og ungdomsuddannelser kan der løbende opstå udfordringer 
med radikalisering og ekstremisme. Selvom der sjældent er alvorlige problemer, 
er der ikke desto mindre tale om en bred vifte af udfordringer; blandt andet ele-
vers mistrivsel og involvering i ekstremisme, læreres utryghed og mulige selvcen-
sur, online deling af bekymrende indhold, udefrakommende agitation og forsøg 
på rekruttering på undervisningssteder og forskellige former for vold og trusler. 
Senest har der været en alvorlig sag om en ung mand, der i februar blev dømt for 
at planlægge væbnede angreb mod flere skoler i Danmark. Dertil kommer, at 
forskning viser, at der blandt lærere kan være tvivl om bekymringstegn og handle-
muligheder i forbindelse med ekstremisme, ligesom der nogle steder er usikker-
hed om konsekvenserne ved at henvende sig til myndighederne med en bekym-
ring. Læs eksempelvis mere i forskningsrapporten Læreres reaktioner på radikali-
sering.  
 
Opmærksomhedsoplæg for ledelse og personale på skoler og uddannelser 
 
Ovennævnte udfordringer blev drøftet ved dialogmøder med undervisningssekto-
rens interessentforeninger i sommeren 2021, hvilket har dannet baggrund for op-
mærksomhedsindsatsen. Formålet med indsatsen er at give ledelse og personale i 

https://stopekstremisme.dk/publikationer/laereres-reaktioner-pa-radikalisering
https://stopekstremisme.dk/publikationer/laereres-reaktioner-pa-radikalisering
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grundskoler og ungdomsuddannelser basal viden om bekymringstegn, forebyg-
gende handlemuligheder og kriseberedskab ved udfordringer med baggrund i eks-
tremisme og radikalisering. 
 

Denne indsats gennemføres i et samarbejde mellem Børne- og Undervisningsmini-

steriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Nationalt Center for Forebyggelse af 

Ekstremisme1, Rigspolitiet og SSP Samrådets 18+ Fagudvalg og har foreløbig omfat-

tet tre regionale workshops2. Konkret er forebyggelsesmedarbejdere fra alle lan-

dets kommuner og politikredse (primært medarbejdere der indgår i infohussamar-

bejdet) blevet inviteret til træning i at afholde lokale opmærksomhedsoplæg for 

personalet på skoler og uddannelser, og som nævnt ventes yderligere forebyggel-

sesmedarbejdere trænet dette efterår, denne gang i webinarform. Oplægsmateri-

ale er vedlagt til orientering.  
 
Behov for bred opbakning til indsatsen 

 

Det er vores håb, at indsatsen kan nå ud til skoler og uddannelser i hele Danmark 

og bidrage til øget tryghed samt styrkelse af meldeveje og sammenhæng i den lo-

kale forebyggelse. Disse målsætninger er også relevante set i lyset af, at det fra 

foråret 2023 ventes at blive lovpligtigt for kommunerne at have et beredskab til 

forebyggelse af ekstremisme, jf. den politiske aftale Børnene Først.  
 
Vi håber derfor, at kommuner har mulighed for at prioritere at skolerne modtager 
opmærksomhedsoplæg. Derudover håber vi også at både kommuner og politi har 
mulighed for at bidrage til, at deres forebyggelsesmedarbejdere både løbende op-
kvalificeres og kan afsætte tid til at holde opmærksomhedsoplæg på de lokale 
skoler og uddannelser. 

 

Med venlig hilsen 

 

Børne- og Undervisningsministeriet 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme 

Rigspolitiet 

SSP Samrådets 18+ Fagudvalg 

 

 

                                                           
1 Det bemærkes, at Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme fra medio oktober 2022 overgår 
til at blive en del af et nyt Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme. Læs også: 
https://www.uim.dk/nyhedsarkiv/2022/august/regeringen-opretter-nyt-center-for-dokumentation-
og-indsats-mod-ekstremisme/  
2 For mere information om de allerede afholdte workshops henvises til https://stopekstre-
misme.dk/nyheder/opmaerksomhedsindsats-i-grundskolen-og-pa-ungdomsuddannelserne  

https://www.uim.dk/nyhedsarkiv/2022/august/regeringen-opretter-nyt-center-for-dokumentation-og-indsats-mod-ekstremisme/
https://www.uim.dk/nyhedsarkiv/2022/august/regeringen-opretter-nyt-center-for-dokumentation-og-indsats-mod-ekstremisme/
https://stopekstremisme.dk/nyheder/opmaerksomhedsindsats-i-grundskolen-og-pa-ungdomsuddannelserne
https://stopekstremisme.dk/nyheder/opmaerksomhedsindsats-i-grundskolen-og-pa-ungdomsuddannelserne

