
 
Ved årsskiftet er det en rekke erfaringer å se tilbake på. 
 

Relasjonsakademiet 2017-2018 
 
Madeira Leadership Seminar har hatt 3 grupper ledere på Jardin do Lago i 2017 
og 2 grupper i januar 2018. Til vinteren er det planlagt tre nye grupper  etter kjent 
mønster helt tilbake fra 2013. Over 200 deltakere har hatt et ukesopphold på Ma-
deira Leadership Seminars gjennom disse årene. 

 

Grunnlaget for disse studiene er Modul 1 i Relasjonsakademiet som har vært ar-

rangert mer enn noen gang rundt om i Norge på hele 9 ulike steder. En stor gruppe 

gjennomførte Verktøymodulen (modul 5) i Norge med lokaler hos Fretex i Bergen. 

 

Våre kunder 
 
NITO startet lederutdanning med Relasjonsledelse i høst og har alt bestilt flere sli-
ke kurs i år. De vil også vurdere å kjøre et eget opplegg på Madeira Leadership Se-
minar til vinteren. 
 
Lederne fortsetter med våre kurs i Norge og bestiller stadig nye. De støtter dess-
uten medlemmer som går Madeira Leadership Seminars. 
 
Kommuner og fylker er våre hovedkunder over hele Norge. 
 
BI og Politihøgskolen er også faste kunder av forelesninger. 
 
I år kom Høgskolen i Oslo og Akershus med på våre kundelister. 
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Helseorganisasjoner ser ut til å bli flere og større i vår kundeportefølge. 
 
Norges Idrettforbund og Norges Fotballforbund er blitt aktive brukere av våre 
forelesninger de siste årene. De ser nytten av lageffekter av relasjoner og bruker 
fagstoffet til å styrke både håndball og fotball. 
 
Barnehager og skoler er storbrukere av våre tjenester. Over 5 000 deltakere fra 
barnehager og skoler har vært på forelesningene våre i år. 

 
 
Bøker 
Ny bok av året er «Relasjonskompetanse i barnehagen» skrevet av nettverks-
medlemmene Elin Gullesen Bratt og Marit Lysebo på forlaget Pedlex. 
 
Relasjonsledelse kom i 5. utgave i 2017 og nærmer seg 20 år i bransjen. 
 
Relasjonskompetanse 2.utgave, går bra i markedet og blir stadig brukt i studier 
og opplæring. 
 
Prestasjonshjelp ser ut til å få et løft gjennom spesialkurs , coachingutdanning og 
veiledningsutdanning. 
 
Relasjonspedagogikk ser også ut til å bli mer interessant i utdanningssektoren et-
ter hvert som tradisjonell pedagogikk ikke virker like bra som før på læring. Mo-
dum kommune har gjort spennende forsøk med gode resultater med denne pedago-
gikken mellom annet i matematikk. Resultatene vekker oppsikt. Hovedhensikten 
med denne pedagogikken er å redusere eller fjerne frafallet i skolen og øke læring. 
Videregående skoler ser ut til å trenge den mest. 
Ny bok om Relasjonell atferd er inne i siste fase av redigeringen hos Universi-
tetsforlaget. Den har hele samfunnet som målgruppe og er det første forsøket på å 
skape bevissthet omkring Relasjonell velferd. 

 
 
Fagnettverket Relasjonsledelse Norge 
Fagnettverket teller nå 9 medlemmer utenom nettverksleder.  Øyvind Røkenes 
sluttet ved årsskiftet etter 9 år og to nye medlemmer er på plass – Lisa Eiken og 
Jan Eirik Spurkeland. Nettverket har Norges beste spisskompetanse på alle  bøke-
ne og teoriene skrevet av Jan Spurkeland. Nettverket er en viktig aktør innen leder-
utvikling og organisasjonsutvikling i Norge. Våre medlemmer bor spredt over hele 
landet og kan dermed enkelt betjene kunder med foredrag og kurs. 
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Nye Madeira Leadership Seminars 2018/2019,  
3 nye seminarer er planlagt vinteren 2018/2019: 
Prestasjonshjelp, modul 3, går 4.-11.desember 2018. 12 plasser 
Relasjonskompetanse, modul 2, går 8.-15.januar 2019. 12 plasser 
Tilpasset Ledelse, modul 6, går 15.-22.januar 2019. 12 plasser 

 

Relasjonsakademiet mer aktivt enn noen gang 
Modul 1 er planlagt over hele Norge våren og høsten 2018 – til sammen på 8 ulike 

steder(se studieplan www.relasjonskompetanse.no og www.relasjonsledelse-

norge.no )Lillehammer/ Hamar er nytt av året og det kan bli flere om behovet øker. 

 

Madeira  16.feb. 2018 

Jan Spurkeland 
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