
VELKOMMEN TIL
PRACTICE WEBINAR

HVORDAN BLIVER SKOLEN FOR ALLE?
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ET PAR PRAKTISKE TING…

• Vi vil venligst bede jer om at mute under hele webinaret.
• Vi optager webinaret. Hvis I ikke vil have jeres billede på optagelsen, skal vi bede jer om 

selv at slå kamera fra. 
• I kan skrive spørgsmål og kommentarer på chat under hele webinaret. 
• Efter hvert oplæg udvælges enkelte spørgsmål til oplægsholderen.
• Vi udsender slides og link til optagelsen til alle på deltagerlisten efter webinaret.

MANGE TAK FOR HJÆLPEN



• Et treårigt udviklingsprojekt inden for ERASMUS+ programmet, 2018-2021

• Overordnet formål om at tilvejebringe viden og metoder til forebyggelse i skolen

• Et partnerskab mellem 6 europæiske organisationer fra hhv Italien, Grækenland, UK, 
Tyskland, Østrig og Danmark med italiensk koordinator

• En vifte af åbne ressourcer (OER) til rådighed ved projektafslutning: transnational og 
nationale research rapporter, omfattende forebyggelsesprogram, lærerhåndbog samt 
politisk-strategiske anbefalinger 
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General prevention efforts
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critical thinking
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extremist recruitment

Targeted and direct
interventions 

towards persons in extremist
environments



”…At gøre skolen til et trygt og sikkert sted, hvor alle kan drøfte kontroversielle 
emner på en åben og demokratisk måde. Ved at undervise i kontroversielle 
emner kan læreren reducere individuelle fordomme og skabe et mere tolerant 
samfund…” (PRACTICE OER)

”…For at sikre et trygt og sikkert rum for diskussion af et kontroversielt emne, 
kan det være vigtigt at aftale nogle spilleregler i forvejen. Eleverne skal bruge 
noget tid til at opstille nogle fælles regler, som alle skal opretholde. Det kan 
være at lytte til hinanden, behandle hinanden med respekt osv. Disse regler kan 
også opstilles ved at bruge kreative metoder som mind-maps osv…” (PRACTICE 
OER) 



MANGFOLDIGE TEGN PÅ ELEVERS MISTRIVSEL
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