adfærdsændring og skaber værdi og
effekt i organisationen.

Nyhedsbrev fra

Kommende, igangværende og
afviklede kurser:


Projekt i 5 faser om at fremme elev
tilstedevær på folkeskole i Kalundborg
kommune. Kursets indhold udvikles i
samarbejde med de deltagende
udskolingslærere.



KlasseLedelse. Tilpasset forskellige
kontekster. Nyansatte HTX undervisere,
HF undervisere, STX undervisere og
Folkeskolelærere.
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.



Seminar på Lundbeck om anerkendende
dialog.



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



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



Den kommunikerende leder. For ledere i
DSV. Kurset er udviklet og afviklet i
samarbejde med DSV’s HR-afdeling.



Lærersupervision med fokus på
relationskompetence. Et forløb med 4
faser: 1. Afklaring, 2. Observation, 3.
Supervision og feedback og træning, 4.
deling og udfasning.



”Som man råber i skoven, får man svar”
Oplæg for skoleledere i Vestsjælland.

Efterår 2012
”Sig mig, var det ikke sommer lige for lidt siden?”
Tiden flyver, når man laver noget spændende, og
vi har siden, det var sommer for lidt siden, været
på det meste af Sjælland for at lave forløb og
møde en masse fantastiske kursister.
Disse spændende møder giver anledning til nye
tanker og ideer, som vi er i gang med at udvikle til
nye kurser og forløb:






Konflikthåndtering for KlasseLedere.
Et praktisk forløb for undervisere, der
ønsker større indsigt i gruppers udvikling,
og redskaber til håndtering af de
konflikter, der følger med.
Kurset anvender teori om konflikter for at
øge og optimere konfliktforståelsen og
træner deltagerne i forskellige metoder
til konflikthåndtering med særligt fokus
på konflikter i grupper.
Klasserumskultur – ready, set, go!
Et kursus for undervisere om en god start
for skolens nye klasser. Fokus vil være,
klasserumskultur, kommunikation,
samarbejde og konflikthåndtering.
Derudover kan kursisterne gå fra kurset
med et gennemtrænet og afprøvet
program/forløb, der kan sættes i gang på
skolen.
4MAT – den naturlige læringscirkel.
Vi bliver i december certificeret i 4MAT,
som handler om, hvordan man kan
designe undervisning, formidling, der
skaber mening, tilfører kompetencer,

www.link-kommunikation.dk
tlf. 21 60 48 95/28 78 05 45

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
info@link-kommunikation.dk
Tlf. 28 78 05 45 og 21 60 48 95
Læs mere på 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.

www.link-kommunikation.dk
tlf. 21 60 48 95/28 78 05 45

