Actioncard ved udrejse til væbnet konflikt i udlandet (under 18 år)
Alle ansatte ved Mariagerfjord Kommune, der har kendskab eller mistanke til at en ung under 18 år
vil rejse ud til væbnet konflikt i udlandet - er forpligtede til at følge denne instruks.

Mistanke/
kendskab
opstår

Medarbejdere
tæt på børn og
unge får mistanke
om eller kendskab.
SSP medarbejder
Line Lunde har
en særlig
opsøgende og
rådgivende
forpligtigelse .
Hun har fået
uddannelse fra
PET og
ministeriet i
Radikalisering og
Ekstremisme.
Tlf.:30363514

Orientering
gives til

Videregivelse

INFO-huset i
Aalborg
underrettes om
mistanke eller
kendskab

INFO-huset
videregiver viden
til: SSP medarb.
Line Lunde der
orienterer:

af viden

Leder af
Familierådgivning
Familiechef
Skolechef
SSPmedarbejdere
SSP betjent

Actionsgruppen

Actionsgruppen
består af:
SSP medarbejder
Line Lunde
Leder af
Familierådgivning
Leder af
Ressourcecenter
Skole/ungdomsudd. leder
Leder Ungdomsskolen
SSP betjent
Flygtningekoordinator B&U

Tovholder

Rådgiver fra
Familierådgivning IKA
team er
tovholder
aktionsgruppen
og på sagen og
har det overordnede ansvar
for, hvad der
skal gøres og
indkalder til
arbejdsmøde
hurtigst muligt
og senest 3
dage efter
underretning

Handling

Støtte og
rådgivning
eventuelt
gennem en
psykologisk
indsats
Særlig fokus på
uddannelse og
beskæftigelse til
den unge
Særlig fokus på
Fritidsindsats

lilun@mariagerfjord.dk
INFO-huset:
Bjarne Jensen, 25 20 41 05, bjen-skole@aalborg.dk (SSP konsulent)
Nuuradiin S. Hussein, 25 20 03 18, snh-fb@aalborg.dk (SSP konsulent)
Allan Krarup, 72 58 13 56, akr002@politi.dk (INFO-hus koordinator)
Benny Nielsen, 72 58 11 16, bln004@politi.dk (SSP-koordinator)
Om INFO-huset:
INFO-huset er et virtuelt hus, som blev etableret i 2011. INFO-huset er placeret i Aalborg og bemandes af SSP sekretariatet, som udgøres af to
SSP konsulenter fra Aalborg Kommune og politiets SSP koordinator. I det virtuelle INFO-hus tilbydes kommunens og politiets medarbejdere
rådgivning, hvis de er bekymrede for personer, som udviser tegn på ekstremisme eller radikalisering. Udover den rådgivende funktion har INFOhuset også til opgave at informere aktører i politiet og ved kommunen om ekstremisme og radikalisering. Derudover er INFO-huset også
sparringspartnere og har kontakt til et Radikaliseringsnetværk, som blandt andet udgøres af politikredsens øvrige kommuner og lokalstationers
kontaktpersoner.

