Nyhedsbrev fra Link
Sommer 2010

Siden sidst har vi lavet flg. kurser:


Medarbejderkursus på en
Produktionsskole om kommunikation og
konflikthåndtering. Et forløb over et halvt
år, der giver personalegruppen redskaber
til at få en åben kommunikation.



Klar til eksamen, dét jeg kan fagligt, får
jeg sagt. Forløb for gymnasieelever, der
ønsker at udvikle deres personlige
performance. Få mod til at glæde sig til at
vise, hvad man har lært.



Kursus for gymnasielærere. Oplæg og
praktisk indføring i de forløb, vi laver for
skolens elever.



Improvisation – ”det havde jeg ikke
planlagt”. En workshop for medarbejdere
på Comwell hotellerne.



Improvisation og stemmetræning for
ledere i medicinalfirma. ”hvad? - det
havde jeg ikke planlagt.”



Kommunikation og kropssprogs oplæg til
netværksmøde for mødebookere.



Trivsel og arbejdsgejst for hf-klasser på
gymnasium.



Kursus for folkeskolelærere i
kommunikationen i samarbejdet imellem
kollegaer og forældre.
- Læs artikel, Lærer - Kend dit kropssprog,
om kurset i Københavns lærerforenings
fagblad her: http://kbhlaerer.inforce.dk/graphics/KK/KK%20200
9/53133-KK-07-2010-low.pdf

Ord,
ord, ord.

Sprogets magi
Hvad er det egentlig, vi går og siger både til os
selv og andre? Det er noget, vi har været specielt
optaget af dette forår. Ikke mindst fordi vi har
lavet en del forløb, der skal gøre elever parate til
eksamenssituationen. Her har vi blandt andre
ting fokuseret på deltagernes sprog. Både det de
sender ud i lokalet og i høj grad det de
tænker/siger til sig selv. Ikke ved at fortælle dem
at ”det må I ikke sige, for så…” Ved at vise og
guide dem til at formulere sig i nye udviklende og
positive vendinger. Vi har gjort det via
simulationsspil, interviews og træning i at finde
potentialer hos hinanden frem for at rette eller
udpege fejl og mangler. Således at ”den sorte
klap” bliver til ”en tænke pause”. Og at man i
virkeligheden hverken bliver: ”slagtet, fældet
eller stegt i sit eget fedt til en eksamen”.
Fortællingen om et sted eller en situation, som
iværksættes i kraft af sproget, viser sig i alle
organisationer. Hvordan bliver vi mødt på et nyt
sted? Som mennesker bliver vi utrolig påvirket af
det første møde og vi vurderer og danner os
hurtigt en holdning til stedet/personen. Hvad er
det for en fortælling, der er på stedet, er den
opdateret eller indeholder den stadig
elementer/personer fra fordums tid? Hvordan
omtaler vi kolleger, bestemte studieretninger
eller arbejdsopgaver etc. Som
identitets/fælleskabssøgende og vanetænkende
individer definerer vi bl.a. os selv og andre i en
række sproglige udtryk, der skaber en bestemt
fortælling.
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Kurser vi skal lave i den kommende
tid:


Tutorkursus. For elevtutorer på
gymnasier. ”Det gode værtskab med
inspiration fra Master Fatman til
Emma Gad”. Præsentation af sjove og
gode øvelser.



Kursus for ansatte i Lundbeck om
kommunikation og fremtoning.



Kursusforløb tre gange over et halvt
år for htx lærere med fokus på
sprogets magi, trivsel og
interpersonelle relationer.



Konflikthåndtering for
gymnasielærere. 2 dages forløb.



Booste arbejdsfællesskabet i
forskellige klasser, hvor samarbejdet
eller arbejdsgejsten trænger til
inspiration udefra.



Kursus for Comwell
medarbejdere i sproghandlinger,
kommunikation og service.

Det var alt fra os denne gang. Husk - du kan altid
ringe eller skrive til os for en uforpligtende snak –
og vi kigger også gerne forbi.
De bedste hilsner og god sommer fra



Kursus for Produktionsskole elever
”Styr(k) din kommunikation”.



Go’ start - Go’ arbejdslyst – Go’
klasserumskultur. Forløb for 1. g og
1. hf-klasser på gymnasier og htx.



Ditte og Pernille
Link I/S

Kommunikation, lærerrollen og
mødet med eleverne. Kursus for
årsvikarer, kandidater og nyansatte
på et Gymnasium.



Kommunikation og
konflikthåndtering i praksis for
Produktionsskolelærere.



For gymnasielærere. Oplæg og
praktisk indføring i de forløb, vi laver
for skolens elever.



Demokratidag for elevråd på
gymnasium.
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info@link-kommunikation.dk
Tlf. 28 78 05 45 og 21 60 48 95
www.link-kommunikation.dk
Hvis du ikke er interesseret i eller finder det
irrelevant at modtage en nyhedsmail fra os i ny
og næ – da besvar venligst og vi sletter dig af
listen.

