Actioncard
Radikalisering

VED MISTANKE OM RADIKALISERING
Sådan gør du hvis du er bekymret for, at en borger er er risiko for at blive radikaliseret – gældende for alle myndighedsrådgivere og øvrige fagpersoner

Bekymring
Mistanke/kendskab opstår: Hvis du som fagperson eller myndighedsrådgiver får kendskab til eller mistanke om radikalisering skal du drøfte din bekymring med den nærmeste ressourceperson. Ved alvorlig og akut bekymring skal der tages direkte kontakt til infohus medarbejder fra politiet.
Særligt unge under 18
Opmærksomhed på, at hvis man som fagperson er bekymrede for den unges udvikling og trivsel, skal I vurdere, om der skal laves en underretning jf.
SEL § 153 (Skærpet underretningspligt)
Sparring
Ressourcepersonens funktion: Ressourcepersoner har en særlig viden om området, og ved hvad der skal gøres, og hvad der kan gøres og kan derfor give en uformel sparring på konkrete bekymringer.
Særligt vedr. unge under 18: Ved tvivl om, hvad du skal gøre kan du bruge den lokale SSP skolegruppe til sparring.
Videregivelse af informationer: Ressourcepersonen tager stilling til om og hvilke informationer der skal viderebringes til infohuset. Ressourcepersonen
kan også drøfte ”cases” med infohuset ift. til råd og vejledning.
Handling
Hvis en bekymring bringes til infohuset, foretages der en vurdering på baggrund af eksisterende oplysninger, og der udarbejdes fælles anbefalinger til
hvilke ressourcer og udfordringer der bør arbejdes videre med. Indsatsen iværksættes i myndighedens eget regi. Infohuset følger op på sagen
Over 18: Ved både tvivlssager samt alvorlig og akut bekymring skal du tage kontakt til en ressourceperson fra din forvaltning i forhold til at få sparring
og afklaret handlemuligheder.
Det er vigtigt at inddrage SEL § 12 b, hvor det blandt andet fremgår, at kommunen skal sørge for, at personer over 18 år har mulighed for, at få gratis
rådgivning, hvis de henvender sig, fordi de er i risiko for at blive radikaliseret. Tilbuddet om rådgivning kan omfatte opsøgende arbejde. Der kan også
etableres kontaktpersons eller mentorordning mv.
Under 18: børnesamtale – alene med barnet/Den unge efter SEL § 50 stk. 3. Det skal vurderes, hvorvidt der skal foretages en børnefaglig undersøgelse efter SEL § 50. I skal vurdere, om der skal handles akut. I skal vurdere, om der skal laves en sikkerhedsplan. Vurder hvilke samarbejdspartnere,
der skal involveres og informeres.
Handling Akut
Ved alvorlig og akut bekymring skal der tages direkte kontakt til infohus medarbejder fra politiet og/eller relevant ressourceperson.

RESSOURCEPERSONER

Børne-, Uddannelses- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen
Jobcentret

Socialrådgiver, Modtagelse og Service,
Githa Nadi Holm, githo@kolding.dk,
Tlf. 79797474, mobil 21336149
Socialrådgiver, Job og Integration,
Tommy Kyed Stoffers Hansen
tokh@kolding.dk, Tlf. 79797371
Socialrådgiver, Job og Integration,
Anne Sofie Bernlow,
bann@kolding.dk, Tlf. 79796255,
mobil 29745388

Skoleområdet

Skolekonsulent, skoleområdet, Peter
Brøndsted Jacobsen,
pbrj@kolding.dk, Tlf. 79791814,
mobil 51185872

Infohuset
Socialforvaltning

Chefkonsulent, Stab for Social og
Handicap, Kim Hansen,
kimh@kolding.dk, Tlf. 79792516,
mobil 24408806
Socialrådgiver psykiatrirådgivningen
Christina Mølholm, chmol@kolding.dk,
Tlf. 79799636
Familierådgivningen

Ungecentret

Jobrådgiver, BUA Ungeenheden,
Saban Quame,
sabqu@kolding.dk, Tlf. 79794428
Talentudvikler, Ungeenheden, Anna
Nørgaard Thomsen,
annth@kolding.dk, Tlf. 79795277

Fritidsjobkonsulent,
Jeanette Krogager Lundfald,
jkrl@kolding.dk, Tlf. 79794120,
mobil 24209471

Faglig koordinator for skole og
dagtilbudsrådgiver, Bettina Beyer,
bbey@kolding.dk, Tlf. 79799709,
mobil 24340756
Ungekontakten

Ungekonsulent, Susanne Frahm,
sbic@kolding.dk, Tlf. 79794129,
mobil 24208218

Politiassistent, Sydøstjyllands Politi,
Thomas Stegemejer
tst014@politi.dk, Tlf. 22369441
Lokal infohus

Politiassistent, Solveig Rasmussen,
SRA013@politi.dk, Tlf. 61133847

