Bring jeres viden og ressourcer
i spil. Sæt fokus på kommunikation,
samarbejde og trivsel...
Vi tilbyder jer et rum, hvor I stiller skarpt på jeres egen praksis og forankrer
nye perspektiver og kompetencer, så I lykkes i de forandringer i står midt i.

Høj social
kapital i skolen
- det handler om kerneopgaven

Kvaliteten af kerneopgaven bliver endnu bedre, når ledelse,
lærere og pædagoger samarbejder om at højne den sociale kapital.

Kunne I have gavn af et målrettet forløb?

Vi har sammensat 3 forløb, så I kan vælge, hvilket der passer bedst til Jer.
Forløb 1 er en basispakke. Forløb 2 og 3 indeholder basispakken og er udvidet med
et grundigere arbejde med samarbejde og yderligere tiltag som beskrevet nedenfor.
I vil få fokus på og udvikle Jer indenfor tre vigtige områder:

Samarbejde om kerneopgaven, trivsel og kommunikation.

Forløb 1

” Vores vision er at hjælpe
skolerne til i fællesskab at
udvikle kompetencer til at løfte
kerneopgaven.”
Bente Malig Larsen & Liv Tronhjem - Dualog

I vil opleve:

(3 dage)

Kortlægning af skolens sociale kapital samt afdækning af kerneopgaven. Vi arbejder
med nye redskaber til kommunikation og samarbejde i en anerkendende tilgang.
• Behovsanalyse
• Tre dages undervisning og procesfacilitering
• Undervisningsmateriale

Forløb 2

• Et stærkere arbejdsfællesskab og samarbejde om kerneopgaven
• Bedre trivsel
• Forbedrede kompetencer til at kommunikere
nysgerrigt og anerkendende

kr. 45.000,-

(6 dage)

Yderligere tre dages undervisning placeret med intervaller, der giver mulighed for træning
i egen praksis. Udvikling af de kommunikative kompetencer og samarbejdsrelationer.
Her er tid til fordybelse, træning og til at få færdighederne prøvet af i egen praksis.
• Flere teoretiske perspektiver på og elementer af kommunikation og samarbejde

Det vil medføre:
•
•
•
•

Alt dette får i...

• Supervision og feedback

Styrkede relationer
Klarere kommunikation
Effektivt samarbejde om kerneopgaven
Øget arbejdsglæde

• Undervisningsmateriale

Forløb 3

kr. 90.000,-

(9 dage)

Implementering i organisationen og det fortsatte arbejde med at vedligeholde den
sociale kapital i hverdagen.

I bliver sikret den optimale kombination af:
• Grundigt kendskab til arbejdet i skolerne
• Proces- og forandringsledelse
• Erfaring med at udvikle og implementere
kommunikative redskaber
• Relationel koordinering

• Forandringsledelse.
• Vedligeholdelse og udvikling af den sociale kapital.
• Implementering af de kommunikative og relationelle kompetencer.
• Evaluering af kommunikative og relationelle kompetencer.
• Status på den sociale kapital.
Bente Malig Larsen
t. 22 99 79 37 • bente@dualog.dk

Liv Tronhjem
t. 31 70 02 60 • livtronhjem@live.dk

kr. 120.000,Priserne er vejledende og ekskl. moms.

Jeres nye
samarbejdspartnere...
Bente Malig Larsen
Konsulentfirmaet Dualog v. Bente Malig Larsen, lektor, cand.cur, certificeret
træner i Motivational Interviewing (Den Motiverende Samtale) og medlem af det
internationale netværk bag den motiverende samtale (MINT). Mange års erfaring
med at undervise, træne og coache i blandt andet kommunikation og samarbejde
indenfor det social- og sundhedsfaglige samt uddannelsesområdet..

Liv Tronhjem
Uddannet folkeskolelærer, projektleder, procesvejleder og DSA-vejleder. Mange
års erfaring med undervisning, vejledning og skoleudvikling. Igennem alle årene
med interesse for arbejdet med relationer og kommunikation mellem mennesker.
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