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Efterårshilsen fra Link

i skoven i skrivende stund, matcher den bredde,
der har været på vores projekter siden
sommerferien sluttede.

med til at iscenesætte og visualisere teorier om
kommunikation,
samarbejde
og
konflikthåndtering. Vores erklærede mål er, at
vores kurser er praktiske, tankevækkende,
underholdende og sjove.

Vores arbejde/forløb giver medarbejdere, ledere
og elever mere tid, overskud og rum i deres
hverdag til:

I det følgende har vi listet efterårets projekter:

Antallet af og forskelligheden af de farver, der er







øget faglighed
optimering af kommunikationen
redskaber til håndtering af konflikter
mod til at stå frem – at gøre det oplagte
bevidsthed om egen adfærd

Alt sammen elementer, der øger trivslen på
arbejdspladsen.
Vi har igennem de seneste måneder været vidt
omkring. Vi har erfaret, hvordan vores forløb om
gruppedynamik, håndtering af konflikter og det at
blive bevidst om virkningen af egen adfærd
tilfører en aktiv tilgang til de mange
problemstillinger, der kendes fra hverdagen.
Såsom fastholdelse af elever/medarbejdere,
mobning, trivsel, relationsarbejde og stress.
Vores metoder til arbejdet tager udgangspunkt i
teater, da vi begge er uddannet indenfor faget.
Teknikkerne, der er hentet fra teatrets verden, er

Supervision / coaching af nye medarbejdere på
Produktionsskoler. Inspiration til strukturering af
arbejdet på værkstedet. Vejledning til at skabe
værkstedets profil. Supervision og coaching i
forhold til leder/lærer rollen.
Se mere www.link-kommunikation.dk/side5.html.

Teambuilding for 1. g’ere på Gymnasium. Som
tidligere har vi lavet teambuilding for alle 1. g’ere
på et gymnasium. Vi arbejder 3 timer med hver
klasse, hvor fokus er på den gode
klasserumskultur. Eleverne kommer igennem
forskellige
samarbejdsøvelser
og
kommunikationsøvelser og skal forholde sig til
den adfærd, der udspiller sig arbejdet. Efter
arbejdet udarbejder vi en kort rapport om
klassen til lærerteamet, der beskriver de konkrete
udviklingspotentialer, der er for klassen og hvor
der evt. skal sættes ind med ekstra
opmærksomhed.
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Inspirationskursus for pædagogisk værksted på
en produktionsskole. Deltagerne fik redskaber og
inspiration til at lave egne projekter. Temaerne
var:
Leg
og
bevægelse,
teater
og
konflikthåndtering.

Nye kurser til erhvervsvirksomheder.
Overskrifterne hedder:



Se mere www.link-kommunikation.dk/side5.html.
Fortælling i Kulturhus. Workshops med formålet
at få voksne til at fortælle historier ud fra en
række fortælletekniske metoder.




Samarbejde – Kendskab, relation og
netværk
Kommunikation – Den enkle og klare
kommunikation
Præsentation og improvisation – Den
frie personlige tale
Konflikthåndtering – Hverdagens
konflikter

Se mere www.link-kommunikation.dk/side5.html.
Kommunikationen i samarbejdet på en
folkeskole. Vi skal lave et forløb for en gruppe
lærere i december, der sætter fokus på at
bevidstgøre om virkningen af egen adfærd og
kommunikation i samarbejdet mellem kolleger,
forældre og elever. Dette gør vi via øvelser og
opgaver, som deltagerne skal udføre og løse.
Udvikling af personalegruppe – kommunikation.
Kursus for medarbejdere i kommunikation og
kropssprog. Træning i bevidsthed om virkningen
af egen adfærd i forhold til kollegaer og elever.
Nye moduler til Gymnasierne.
Vi har udviklet en række nye forløb, der retter sig
mod gymnasierne. Overskrifterne for forløbene
er:




God start – god arbejdslyst
Konflikthåndtering som
fastholdelsesstrategi
Klar til eksamen – Præsentationsteknik
og kommunikation

Lorteklassen
Vi har i forbindelse med efterårets opgaver været
meget optaget af begrebet relation, da det i vores
optik er afgørende for et godt arbejdsmiljø lige
meget, hvor man arbejder og hvem man er på
arbejdspladsen. Det er uhyre vigtigt med en god
og ordentlig relation til de mennesker, vi omgiver
os med i hverdagen. Det er vores erfaring, at det
er de interpersonelle relationer, der skaber
stemningen og i sidste ende trivslen på
arbejdspladsen. Det er ligegyldigt, om det drejer
sig relationen mellem lærere og elever eller
ledere og medarbejdere, det er de samme
faktorer, der er i spil. Når man har en god og
ordentlig relation til mennesker, man omgiver sig
med i sit arbejde, så trives man bedre og udbyttet
af arbejdet øges. I vores arbejde handler det om
at se på og finde de optimale faktorer, der sikrer
en god relation. Vi oplever, at man i grupper, der
skal arbejde sammen ofte skaber selvopfyldende
profetier på baggrund af ikke-optimale relationer.
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”Vi er skolens lorteklasse – alle lærerne hader
os.”
”Min chef kan ikke lide mig, for han roser mig
aldrig – det er et lortejob.”
Og så fortaber man sig i denne fastlåste og
udynamiske relation, der ikke umiddelbart
fordrer lysten og begejstringen ved det arbejde,
man skal udføre. Om det så er lektier,
undervisning, produktion, salg eller service.
Derfor arbejder vi på at ”vende skuden”, finde
potentialer i stedet for fejl. Vi ser på, HVORDAN
man kan få vendt synet på lorteklassen – både
deres eget og andres. Eller synet på hinanden
mellem lederen og medarbejderen. Vi søger på
underholdende vis, at visualisere og iscenesætte
skabelsen af relationer for at bevidstgøre om
egen andel i et arbejdsfællesskab. Vi har et
særligt fokus på kommunikationen mellem
parterne for at afdække præmisserne for at
optimere kommunikationen, der kan bidrage til
et bedre samarbejde, en bedre relation og en
bedre læringsproces.
Enhver gruppe af mennesker kan anskues som et
økosystem, hvor alle elementer påvirker og
indvirker på hinanden, hvad enten vi går i
gymnasiet, arbejder for et af landets største
varehuse eller førende medicinalvirksomheder. Vi
arbejder for at skabe et bedre arbejdsmiljø uden
lorteklasser.

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
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.

