Nyhedsbrev

Og husk vores aktuelle kurser bl.a.

Ny underviser

Ca. sommer 2013
Så spirer det og nyt finder vejen frem derude. Det
gør det så sandelig også hos Link. Vi har i løbet af
de forgangne måneder fået nogle meget
interessante opgaver ind, som giver os mulighed
for at udvikle og spire nye, gode produkter i vores
drivhus.
Supervision
Vi har igennem noget tid arbejdet med
supervision. Vores tilgang til arbejdet med
supervision tager sit afsæt i den anerkendende og
narrative tilgang. Formålet er, at supervisanden
via spørgsmål og egen fortælling når til
erkendelser og handlemuligheder, der skaber
positiv udvikling for supervisanden og
vedkommendes arbejde.
Undervisersupervision
Vi arbejder med underviserens
relationskompetencer i undervisningen. Vores
supervisionsforløb for undervisere er bygget op
med observation af undervisning efterfulgt af en
supervision med tilhørende feedback og
feedforward. Supervision, feedback og –forward
baseres på følgende parametre; samspil og
interaktion med eleverne, kommunikation og
relationer samt den didaktiske organisering af
undervisningen.
Ledelsessupervision
Vi arbejder også med supervision på
ledelsesniveau i forhold til at optimere
kommunikationen i organisationen. Her kan
observationen eksempelvis være af møder,
samtaler – alt efter hvad der særligt lægges vægt
på, og hvad man ønsker at udvikle på.
Supervisionen forløber ud fra aftalte parametre.
Læs mere om supervision på
http://link-kommunikation.dk/Nyheder

Links seneste aktiviteter


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.



Undervisersupervision med fokus på
relationskompetence over 4 gange på
ungdomsuddannelse.



Ledelsessupervision med fokus på
relationer, observationsteknik samt
anerkendende tilgang til samtaler.



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



Workshop om klasseledelse for
Preventing Dropout.

Kommende aktiviteter


Projekt for unge i samarbejde med
Travelape og Fair CSR.



Implementeringsproces for ny
teamstruktur på ungdomsuddannelse.



Teamlederkurser for undervisere på
ungdomsuddannelser.



Kursus i klasseledelse for diverse
ungdomsuddannelser.



Kursus for receptionister ved
Skandinavisk hotelkæde.



Go’ start - go’ arbejdslyst. Classbuilding
for STX og HF. Kurset har fokus på, trivsel,
samarbejde, kommunikation og
konflikthåndtering.

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.

