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Talent på alle planer – nå i mål
Forudsætningen for, at du kan være engageret,
er, at du kan se meningen med det du gør.1
Vores fokus har den seneste tid handlet om,
hvorledes man kan opbygge motivation til
gennemførelse af uddannelse.
Vi har ladet os inspirere af den talentudvikling,
der finder sted i sportsverdenen og på
ungdomsuddannelserne med Akademier for
særligt talentfulde unge. På baggrund af dette
har vi udviklet kurser, der retter sig mod
talentudvikling på flere niveauer. Vi kombinerer
nogle af sportens talentudviklingsredskaber med
teatrets metoder til at optimere den enkeltes
performance for at skabe motivation, gejst og
mening for de unge, der synes at have svært ved
at se målet, har glemt det eller helt opgivet det.
Vores fokus er at give elever, der mangler
motivation, gejst og fokus, muligheden for at
opstille sig et mål og vejen dertil. Dette arbejde
handler om at finde overskuelige metoder og
handlinger til at nå i mål i uddannelsen, inden
man bliver smidt ud eller selv giver op. Eller også
finder man ud af, at den pågældende uddannelse
ikke var det rigtige lige nu og her, og at man
skulle ud og erhverve sig kompetencer til at
gennemføre et andet forløb.
Målet med kurset er at udvikle og motivere det
potentiale, der er på alle niveauer, så vejen til at
nå i mål med uddannelsen banes.
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Siden sidst har vi lavet flg. Kurser:


Brænd igennem som underviser. Kursus
for instruktører på Dansk Supermarkeds
lederuddannelse. Temaer: Improvisation,
personlige potentialer, kommunikation
og modstand og forsvar.



Workshops for nyansatte, kandidater og
årsvikarer. Temaer: Kommunikation,
relationer, modstand og forsvar og
konflikthåndtering. Herlev gymnasium.



Boost, arbejdsgejst og trivsel.
Skræddersyede forløb til klasser med
særlige udfordringer. Ordrup
Gymnasium, Johannesskolen, Himmelev
Gymnasium, Rungsted Gymnasium og
Helsingør Gymnasium.



Pædagogiske dage på Strandvejsskolen.
Tema: Interpersonel kommunikation og
storytelling.
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Kommende kurser:






Anerkendende kommunikation og
klasserumskultur. Workshop på
konference om fastholdelse af unge på
ungdomsuddannelserne. Arrangør:
Rektorforeningen og Videnscenter for
fastholdelse og fravær (VOFF).
Tutorkursus. For elevtutorer, der
modtager nye studerende. Temaer:
værtsrollens betydning, formidling og
fremtoning. Nærum Gymnasium og
Gladsaxe Gymnasium.
Klar til eksamen – det jeg kan fagligt får
jeg sagt. Temaer: Præsentation, personlig
fremtoning, sprog og egen fortælling,
kropssprog og disponering af tid.
Gladsaxe Gymnasium, Avedøre
Gymnasium og Rødovre Gymnasium.

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 glædeligt forår
Ditte og Pernille
Link I/S
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.
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