

Den gode klasserumsLeder. Et praktisk
og brugbart forløb for undervisere.
Kursus med 4 moduler indeholdende:
klasserumsledelse, den gode time,
konflikthåndtering og mulivation.
Udviklet i samarbejde med Gladsaxe
Gymnasium. Afholdt som åbent kursus.



Klasserumsledelse. Kursus for nyansatte
STX undervisere. Temaer: organisering,
kommunikation, underviserens
performance, relationskompetence og
konflikthåndtering.

Vinteren har budt på mange forskelligartet
opgaver for Link. Lige fra DSV ledere, boost til
ramte klasser, elevambassadørtræning og
KlasserumsLedelses kursus. Nu står den på ”Klar
til eksamen”- kurser og kurser for tutorer,
foredrag og noget skriveri frem til sommeren.

Vi er i samarbejde med Helsingør Gymnasium i
gang med et projekt, der handler om
underviserens relationskompetence. Forskning på
området peger på, at relationen mellem lærer og
elev har stor betydning for læringen og trivsel og
dermed lysten til at være til stede og deltage.
Projektet går ud på via bl.a. supervision at sætte
spot på de relationskompetencer, den enkelte
underviser udøver, for på den måde at blive mere
bevidst om det der virker. Derudover at skabe en
kultur og et forum, hvor denne kompetence
bliver opøvet og fremelsket.
Projektet slutter i juni 2012. I er velkomne til at
kontakte os, hvis i er interesserede i at høre
mere. Om projektets faser: http://www.linkkommunikation.dk/relationskompetence.pdf



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

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



Boost, arbejdsgejst og trivsel. Forløb for
klasser med særlige udfordringer.



Introduktion til elevkurset, Go’ start –
go’ arbejdslyst. Baggrund for valg af teori
og praksis. Kursus for lærere.



Det gode værtsskab. Kursus for
besøgstutorer og elevambassadører med
fokus på og arbejde med kommunikation,
fremtoning og værtsrollen. Kurset vil
skabe bevidsthed om betydningen af
besøgstutorernes rolle som skolens
ansigt og image udadtil. Vi har lavet
kurset for HG, STX og HF elever.



Klasserumsledelse – ”som man råber i
skoven får man svar”. Kursus, der
tilbyder teknikker, som medvirker til
etableringen af god klasserumskultur og
et udviklende og respektfuldt miljø for
undervisning og læring. For lærergruppe
på gymnasium.



Tutorkursus. For elevtutorer, der
modtager nye studerende. Temaer:
værtsrollens betydning, formidling og
fremtoning



Klar til eksamen – det jeg kan fagligt får
jeg sagt. Temaer: Præsentation, personlig
fremtoning, sprog og egen fortælling,
kropssprog og disponering af tid.



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



KlasserumsLedelse. Vi udarbejder pt.
forskellige forløb, der retter sig mod
undervisere på forskellige
ungdomsuddannelser.

Det var alt fra os denne gang. Husk - du kan
altid ringe eller skrive til os – og vi kigger også
gerne forbi.
De bedste hilsner og
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.

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

