Glædelig efterår!

Tid til Trivsel.
Hjælp de unge med at bryde tabuer ved at tale højt om det, der er svært at tale om.
Det anbefaler Institut for Lykkeforskning bl.a., efter de har undersøgt, hvad der fremmer
unges livskvalitet.
Når vi samarbejder, opstår der mistrivsel, hvis vi ikke tager hånd om de konflikter, der
naturligt opstår i en omskiftelig hverdag. Vi lægger låg på, går uden om eller taler med andre
end de implicerede om det. Klassen/medarbejdergruppen/skolen vil lide under det, og vigtig
viden kan gå tabt. Gøres det lovligt at turde tale om konflikter, bliver det lettere at håndtere
og løse dem. En konfliktkultur bliver udviklet og er udviklende for samarbejdet og trivslen. Alt
den tid vi bruger på at lægge låg på, gå uden om og tale med andre, overflødiggøres, og der
bliver mere tid til selve arbejdet.
Vi er meget optagede af at arbejde med 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.
Siden sommer har vores opgaver i uddannelsesverdenen haft nedenstående temaer.
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)

Elevambassadørkurser

Kursus, der sætter 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 forsk. regi; lærerkollegier, studievejledere, klasselærere/ledere. Eks. 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

