
Actioncard til internt brug ved bekymring for radikalisering eller ekstremisme.  

(også til brug ved hjemrejse efter væbnet kamp i udlandet)  

 

Om INFO-hus Politi:  
INFO-huset er et virtuelt hus, som tilbyder kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds rådgivning, hvis de er bekymrede for 

personer, der udviser tegn på radikalisering eller ekstremisme. Herudover har INFO -huset til opgave at informere aktører ved 
politiet og kommunen om ekstremisme og radikalisering og er ligeledes sparringspartnere for et radikaliseringsnetværk, som 
bl.a. udgøres af politikredsens øvrige kommuner og lokalstationers kontaktpersoner.  

 
INFO-huset kontakt:    Lokale medlemmer i INFO-hus Politi 
Torben Thy Wadsback: tlf. 7258 2759, twa001@politi.dk           John Landbo tlf.: 9970 6282, john.landbo@morsoe.dk 

Joan Kirkebak: tlf.: 9970 6288 / 2256 9512, jki@morsoe.dk 

Elvir Bico tlf.: 9970 6774, elvir.bico@morsoe.dk 
     

Andre relevante kontaktmuligheder: 

www.stopekstremisme.dk 

Den landsdækkende Hotline mod radikalisering 

Den landsdækkende Hotline mod radikalisering er en samlet indgang for alle – pårørende, professionelle og andre – som har 

konkrete bekymringer knyttet til ekstremisme, radikalisering og udrejse til konfliktzoner. 

Kontakt Den landsdækkende Hotline mod radikalisering i tidsrummet kl. 8-22 på telefon 4174 9090. 

Vedmistanke eller kendskab til  en borger, som er i  fare for radikalisering eller ekstremisme, herunder også ud - og hjemrejse 
fra væbnet konflikt i  udlandet underrettes INFO-hus Kommune

SSP-koordinator, Morsø Ungdomsskole 9970 6288 /2256 9512

Ungdomsskoleinspektør, Morsø ungdomsskole 9970 6282

Faglig leder i den Sociale Viditation: 9770 7189

Repræsentant Integration: 9970 6774

Repræsentanter Familieafdelingen: 9770 6674 og 9970 6970

Forebyggelsesbetjent: 6116 4349

Det er den repræsentant fra INFO-hus Kommune, dermodtager bekymringen, som har det overordnede ansvar for sagen, 
herunder mødeindkaldelse og koordinering af indsats. I den indledende fase – og gerne inden tre dage – indkaldes INFO-hus 
Kommune til  et screeningsmøde, hvor de udfordringer og ressourcer, der er i  relation til  den person bekymringen 
omhandler, afdækkes. Inden screeningsmødet har de enkelte repræsentanter afdækket og afsøgt viden og o information 
omkring den konkrete sag/den konkrete person. Hensigten med mødet er, at vurdere, hvorvidt der er tale om en person i en 
radikaliseringsproces eller om det er andre ting der er på spil. Til  screeningsmødet kan andre relevante fagpersoner inviteres 
med, hvis det vurderes relevant.

. 

Relevant viden videregives ti l  INFO-hus Politi  i  Holstebro.

Det er Koordinator i  SSP, som har den løbende kontakt og dialog med INFO -hus Politi  i  den konkrete sag. 

Ved hjemrejse fra væbnet konflikt bør der være særlig fokus på følgende områder:

- Uddannelse og beskæftigelse ti l  borgeren.

- Støtte og rådgivning til  borgeren, eventuelt gennem en psykologisk indsats og fritidsindsats. 

 

INFO-hus Kommune 

mailto:twa001@politi.dk
http://www.stopekstremisme.dk/

