Nyhedsbrev



KlasseLedelse med fokus på
konfliktforståelse. For undervisere på
ungdomsuddannelserne og folkeskolen.
Temaer: organisering, kommunikation,
underviserens performance,
relationskompetence og
konflikthåndtering.



Introduktion til elevkurset, Go’ start –
go’ arbejdslyst. Kursus for lærere.
Baggrund for valg af teori og praksis.



Tutorkursus. Med fokus på værtsrollen,
den gode fortælling, formidling og
personlig performance.



Go’ arbejdslyst. Classbuilding. Kurset har
fokus på, trivsel, samarbejde,
kommunikation og konflikthåndtering.



Relationens betydning for læring og
trivsel. Kursus for undervisere på
Erhvervsskole.



”Som man råber i skoven, får man svar.”
Oplæg om kommunikation på
arbejdspladsen for Lundbeck.



Konfliktforståelse. Kursus for
kredsformænd i Dyrenes Beskyttelse.

Forår 2013
Vi har fået eget kursuslokale, og det er netop
blevet indviet med vores første hold på kurset,
Ny underviser. Vi vil både udbyde egne kurser og
inviterer også til, at I kan bestille et skræddersyet
kursus, der passer til det behov, I har brug for.
Aktuelle kurser:




Konflikthåndtering for KlasseLedere.
Styr(k) din kommunikation
Ny underviser

Vi er i januar blevet Masters i 4mat – den
naturlige læringscirkel. 4mat’s læringshjul er et
konkret og tilgængeligt redskab til forberedelse af
og levering af undervisning. Det bevidstgør
underviseren om at ramme alle læringsstile og
læringsbehov, således at læringen giver MENING
og fæstner sig. Vi har bl.a. undervist i 4mat på
vores kurser for nye undervisere.
Tilbagemeldingen er, at det er et særdeles
relevant og virkningsfuldt redskab.

Links seneste aktiviteter




DI og elevorganisationernes konference
”Flere sejre og færre nederlag i
ungdomsuddannelserne”. Vi spillede tre
scener genereret via enactment, der
stillede skarpt på nogle af de
udfordringer, der er, når unge skal vælge
uddannelse.
Vi arbejder løbende med klasser med
”knas i maskineriet” af forskellig
karakter. Vi integrerer lærerne forløbet
for på den måde at skabe en
helhedsorienteret indsats for klassen.

Det var alt fra os denne gang. Husk - du kan
altid ringe eller skrive til os – og vi kigger også
gerne forbi.

Gode hilsner
Ditte og Pernille, Link I/S
Tlf. 28 78 05 45 og 21 60 48 95
info@link-kommunikation.dk
Læs mere på www.link-kommunikation.dk
Hvis du ikke er interesseret i at modtage en
nyhedsmail fra os i ny og næ – da besvar venligst,
og vi sletter dig af listen.

