Nyhedsbrev fra

Sommer 2012
Sol, blæst, sand og vand… Ferie lige om lidt. Men
inden smutter Link til London, hvor vi bl.a. skal
tale med firmaet Interact, der som vi benytter
simulationsspil som metode i deres arbejde. Vi
glæder os til at blive inspired. – Og mon ikke vi
også får knebet et lille flee market ind på vores
tur.
Ditte har igen forfattet et skriv. Denne gang
handler det om det sprog, vi benytter, når vi taler
om eksamen. Læn dig godt tilbage og læs – og del
det gerne: http://www.linkkommunikation.dk/Artikler/stegt%20eksaminand
%20med%20angstsovs%20paa.pdf

Siden sidst har vi lavet flg. Kurser:








Lærersupervision med fokus på
relationskompetence. Et forløb med 4
faser: 1. Afklaring, 2. Observation, 3.
Supervision og feedback og 4. deling og
udfasning.
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.
Workshops om anerkendende dialog, der
skal lede op til seminar i september. For
ledere og medarbejdere på Lundbeck.



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.

Kommende kurser:


KlasserumsLedelse. 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. Baggrund for valg af teori
og praksis. Kursus for lærere.



Faciliteringsproces for
kompetencegruppe, der arbejder med,
klasserumskultur, trivsel og
konflikthåndtering i projektet, Preventing
Dropout.



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



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



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



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

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

Glædelig sommer og sol
Ditte og Pernille
Link I/S



Seminar på Lundbeck om anerkendende
dialog.

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

