
 

 

 

Relasjonspedagogikk. Samhand-
ling og resultater i skolen. 
(Fagbokforlaget)  
I mai kommer boken Relasjons-

pedagogikk på Fagbokforlaget. 

Den henvender seg til førskole-

lærere og lærere i grunnskolen 

og den videregående skolen. 

Innholdet fokuserer betydningen av å utvikle kvali-

tetsrelasjoner i alle ledd som påvirker læringsarbei-

det. Først og fremst handler dette om relasjonen 

lærer-elev. Men skolen er en stor samhandlingsare-

na der alle aktørene bidrar til læringsresultatet. Rela-

sjonspedagogikk har som målsetting å bedre følgen-

de forhold: 

1. Bedre læringsresultater for elevene 

2. Bedre tilpasset opplæring 

3. Høyere trivsel for elever og lærere 

4. Høyere prosentandel elever med fullført videre-

gående skole 

 

 

 

Prestasjonshjelp. Hvordan 
gjøre andre gode. 

(Universitetsforlaget) 

I april kom boken PRESTA-

SJONSHJELP på Universi-

tetsforlaget. Den henvender 

seg til alle som forsøker å 

hjelpe andre med utvikling. 

Lærere, trenere, coacher,veiledere og ledere vil ha 

nytte av å studere kunsten å gi prestasjonshjelp. 

Prestasjonshjelp er definert slik: 

1. Evne til å gjøre andre mer kompetent 

2. Evne til å gjøre andre psykisk sterkere 

3. Evne til få frem det beste i andre mennesker 
Boken har en rekke selvevaluerende refleksjonstester 

slik at leseren blir bedre kjent med sin evne til å gi 

prestajonshjelp. Videre gir boken videreutvikling for 

coacher og veiledere 
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Flere kartleggingsverktøy 

Det arbeides med klargjøring av følgende nye kart-

leggingsverktøy: 

1. Teamkvalitet – evaluering av 14 dimensjoner i 

utvikling av gode lag. 

2. Motivasjonstest – omfattende evaluering av 

individets motivasjon 

3. Arbeidsmiljøundersøkelse – kortfattet og fun-

damental registrering 

4. Rekrutteringsveiledning – kartlegging av kan-

didatens lederegenskaper og samhandlingsev-

ner. 

Kartleggingsverktøyet Relasjonskompetanse  

Vi vil modernisere det internettbaserte verktøyet i 

løpet av sommeren slik at mer blir tilgjengelig på 

våre hjemmesider. 



3 nye grupper har gjennomført/

skal gjennomføre autorisasjon i 

2011. Flere norske kommuner 

har utdannet egne relasjonskon-

sulenter til å drive oppfølgings-

arbeid. Askøy kommune er for 

tiden den kommunen som er 

kommet lengst. 

Autorisasjon 

Telefon: 56 35 12 51 
E-post: jspurkel@online.no 

Mer info 

finner du om 

oss på 

www.relasjon

sledelse.no 

Seimsstranda 409 
5912 Seim 

Relasjonsbarnehage 

Høsten 2010 og hele 2011 har 

jeg utviklet en relasjonsbarne-

hage i samarbeid med hele 

personalet der også foreldrene 

blir involverte. Resultatene vil 

bli offentliggjort på våre 

hjemmesider 

 

 
 
Relasjonsseminarer/kurs på Madeira vinteren 2012  ? 
Flyselskapet Norwegian starter fra høsten 2011 faste lørdagsruter fra Oslo til Madeira. Det gir mu-
ligheter for å arrangere kurs og seminarer i Funchal. Vi har kontakt med et seriøst vertskap for 
slike arrangement der både hotellfaciliteter  og kulturopplevelser inngår i en fast pakke. Det om-
Det blir arbeidet med dette i sommer/tidlig høst og tilbudet kan beskrives og annonseres til høs-
ten. I neste nyhetsbrev vil vi komme tilbake med flere fakta. Vi vil i første omgang konsentrere 
tilbudet omkring ulike autorisasjonskurs og teamutvikling over 4 dager med tilstrekkelig fritid til 
Madeira-opplevelser. Madeira er en flytende blomsterbukett langt ute i Atlanterhavet. Øya innbyr 
til estetiske,kulturelle og naturvakre opplevelser.  

Kurs og seminarer høsten 2011/våren 2012 

14. sept. 2011:       Autorisasjon. Dag 3. Relasjonsledelse. Fullt. 

19.-20.sept 2011 :  Autorisasjon. Dag 1 og 2. Relasjonsledelse. Fullt. 

7.-8.nov.2011:        Autorisasjon. Relasjonsledelse. Dag 1 og 2 .Ledige plasser. 

18.nov.2011:          Prestasjonshjelp.Hvordan gjøre andre gode.Dagskurs. Ledige plasser.Basert på læreboken Prestasjonshjelp. 

1.-2.mars 2012 :     Autorisasjon Relasjonskompetanse.(5 dager). Del 1. Ledige plasser. 

15.-16.mars 2012:  Autorisasjon. Relasjonsledelse. Dag 1 og 2.  Ledige plasser. 

12.-13.april 2012:   Autorisasjon. Relasjonskompetanse. Del 2. Ledige plasser. 

 


