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Træningsgruppe:  Underviser med relationskompetence

Igennem arbejdet i Børns Livskundskab med at undervise i flere forskellige fora i 
pentagrammet og herunder i øvelser, der skaber en bedre balance mellem udad-
rettet og indadrettet kontakt og opmærksomhed hos den enkelte, har der vist sig et 
stigende behov for netop denne undervisning i brede kredse. 
Dette har vi især bemærket i relation til uddannelsesområdet, og hermed menes ikke 
kun folkeskolen, men også voksenuddannelsesområdet. Vi har også oplevet et behov 
for at formidle til familier, der også kan se ideen i at styrke kontakten indad hos den 
enkelte, såvel barn som voksen.
Dertil kommer et behov for at arbejde med området på de arbejdspladser, hvor man 
under en eller anden form er beskæftiget med andre menneskers velbefindende, 
udvikling og læring.
Derfor har Børns Livskundskab besluttet at udbyde dette træningsforløb.

Målgruppe: Træningsgruppen henvender sig især til mennesker, der har en veletab-
leret daglig praksis og dermed en dyb fortrolighed med at arbejde på kontakt indadtil 
ud fra pentagrammet. 

Formål: At styrke den enkelte deltagers relationskompetence og formidlingskompe-
tence og dermed muligheden for at skabe et godt lærings- og udviklingsmiljø.

Indhold: At skabe et sådant miljø kræver både personlig autoritet og autenticitet hos 
underviseren. Derfor er følgende områder i fokus:
- At arbejde med udgangspunkt i sine personlige ressourcer
- Fagpersonlig målsætning
- Fagpersonlig udvikling
- Træning mod større balance gennem dialog og personligt sprog
- Træning i undervisning
- Feedback processer, herunder at give og modtage feedback

Relationskompetence – kontakt, nærvær og empati 
– hvordan ser det ud i virkeligheden?
Hvordan kan der arbejdes med forskellighed og modstand, så det bliver en konstruk-
tiv del af lærings – og undervisningsprocessen?
Co – undervisning, hvordan er det, når det præcis er os to, der skal arbejde sam-
men?
Gruppeprocesser og gruppedynamik, arbejde med grupper.
Supervision.

Form: Proces – og oplevelsesorienteret, og der arbejdes med udgangspunkt i delta-
gernes egne eksempler, som de udspiller sig i træningsgruppeundervisningen, eller i 
den undervisning, deltageren evt allerede selv udøver imellem træningsgangene.

Omfang: I alt 12 dage i 2015. Fordelt som følger: 
13. – 14. og 15.1.2015, 
24.2.2015
23.3.2015
21.4.2015
19.5.2015
18.6.2015
25.8.2015
22.9.2015
26.10 – 27.10.2015
Alle dage fra kl. 9 – 17.

Sted: Elbjerg kursuscenter, Ormedamsvej 5, Tebstrup, 8660 Skanderborg.

Deltagerantal: 12

Pris:  13.500,- kr. 
Betales i 2 rater, 1. Rate 7500,- kr betales ved kursusstart og 2. Rate 6000,- kr 
betales den 1.6.2015.

Tilmelding: Inden den 1.11.2014 på mail@psykologhellejensen.dk
Ved tilmelding skrives ½ til 1 side om dig selv, din motivation og dine erfaringer. 
Der kan først gives endelig besked om optagelse efter 1.11.2014. 

Informationsaften 
Mandag den 6.10.2014 kl. 19.30 holdes en informationsaften om træningsgruppen 
på  Elbjerg Kursuscenter, Ormedamsvej 5,Tebstrup, 8660 Skanderborg.

Underviser: 
Helle Jensen, cand.psych., 
specialist og supervisor i psykoterapi
www.psykologhellejensen.dk


