Gode sociale relationer har betydning for vores sundhed og trivsel.
God trivsel giver bedre adgang til læring.

Nyhedsmail – nu med en case: Randi er blevet smidt ud af gruppen!
Indtil videre har dette forår budt Link på alsidige opgaver. Vi har arbejdet med ledere, psykologer,
undervisere, sundhedsplejersker og studievejledere. Derudover har vi arbejdet med elever fra de
fleste slags ungdomsuddannelser og med forskellige sociale og kulturelle baggrunde. En af de metoder,
vi anvender, er træning af cases, for på den måde at afprøve tilegnede teknikker og redskaber. Og vi vil
meget gerne dele en af disse cases med tilhørende instruktion, som evt. kan arbejdes med på en
pædagogisk dag eller i et lærerteam.
Nedenstående case giver undervisere mulighed for at agere i elevers sted og få en oplevelse af, hvad der er brug
for fra læreren. Formålet er at læreren øver forskellige kommunikative redskaber såsom spørgeteknikker med
henblik på at have tillid til, at problemet/konflikten og dermed løsningen er hos dem, der har den.
Case:
Randi, Mads og Muhammed skal lave opgave sammen. De har arbejdet på projektet i en uge, da underviseren
bliver gjort opmærksom på, at Randi er blevet smidt ud af gruppen. De har endnu en uge til at færdiggøre
opgaven i. Målsætningen er, at ingen bliver smidt ud af gruppen, og at alle skal bidrage. Underviseren har
indkaldt alle tre til en samtale.
Klik her for at få instruktion til deltagerne og baggrundsviden til elevrollerne
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 problemer
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.
Det Gode Gruppearbejde
Redskaber og metoder til lærere og elever til at skabe godt gruppearbejde med fokus på både proces og produkt.
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, samtaler og fastholdelse
(i forskellig regi: lærerkollegier, studievejledere, klasselærere/ledere. Eks. her)
UndervisningsDesign – til god og meningsfuld læring
(se eks. på indhold 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
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