Det er ikke til at sne det – men det er forår!

Gode sociale relationer har betydning for vores sundhed og trivsel.
God trivsel giver bedre adgang til læring.
Når vi er sammen og arbejder sammen, kan vi ikke undgå ind i mellem at blive ramt på vores
relationer. Derfor er det nyttigt at arbejde for den gode skole- og klassekultur, hvor der er
mulighed og åbenhed for at få håndteret de konflikter, der uundværligt opstår. Og hvor der er
mod og kompetencer til at arbejde med både sagen og relationerne – altså konfliktarbejde.
For den gode trivsel og læring.
Vi er optagede af at arbejde med relationskompetencer og en åben konfliktkultur, der
fremmer en god skolekultur. Vi giver praktiske redskaber til elever, undervisere og ledere, så
de bliver i stand til at tage fat i det, der er svært og står i vejen for (sam)arbejdet.
Vores opgaver i uddannelsesverdenen har nedenstående temaer.
God KLASSEKULTUR
Vi arbejder med 1. klasser/hold på gymnasier og erhvervsskoler, hvor vi i ca. 3 timer giver dem
redskaber til god kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering.

Klasser med knas

Vi arbejder med klasser med forskellige udfordringer og problematikker, som kan være frafald, faglig
nedgang, samarbejdsvanskeligheder, dårlig kommunikationskultur. (Eks. her)

Undervisersupervision

Observation og supervision på undervisning med fokus på ønsket indsatsområde. (eks. her)

Udviklingssamtaler

Præsentation af og træning i redskaber og metoder til at håndtere vanskelige/konfliktfyldte samtaler.

Elevambassadørkurser

Kursus, der træner det gode værtsskab, formidling og præsentationsteknik. (eks. her)

God Skolekultur

Udviklingsprojekt for ledelse, undervisere og elever for at skabe en kultur for god trivsel på hele
skolen.

Tutorkursus

Ta’ godt imod de nye elever. På kurset trænes tutorerne i at møde nye elever på en god måde, der
skaber tryghed. De inspireres desuden til aktiviteter, som skaber kendskab og kontakt. (eks. her)

Pædagogiske dage
God KLASSEKULTUR – ledelsesredskaber til undervisere
(i forlængelse af vores bog af samme navn – se her)

Konflikthåndtering – som metode til god klassekultur og fastholdelse
(i forskellig regi: lærerkollegier, studievejledere, klasselærere/ledere. Eks. her)

UndervisningsDesign – til god og meningsfuld læring
(eks. holder vi for undervisere på erhvervsuddannelser d. 10. og 12. april – se her)
Håber, det går godt ude på jeres skole. Kontakt os gerne, hvis I har spørgsmål eller ønsker at
samarbejde med os.
De bedste hilsner
Pernille Hedegaard Bøgh og Ditte Gøricke Jensen fra Link I/S

www.link-kommunikation.dk

