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Ny bok i 2016
Boka/heftet Relasjonskompetanse i skolen kom i vår på forlaget
Pedlex. Den fikk en strålende mottakelse med stort salg allerede før
den var trykket Marit Lysebo var medforfatter til denne boka. Den
er svært praktiskpedagogisk lagt opp for å kunne brukes direkte i
klasserommet.

Ny CD i gang
CDen RELASJONAR , lansert ved årsskiftet, er godt i gang.
Den ble spilt på NRK programmet Norsk på Norsk i vår og
har solgt bra. Som bidrag til teorien om relasjonskompetanse
har den fungert godt. Den blir spilt på de fleste forelesningene
mine Norge rundt. Den kan kjøpes på mine hjemmesider.

Dansk-Norsk konferanse på Danskebåten vel gjennomført
2. og 3. juni 2016 gjennomførte Relasjonsledelse Norge og Institut for Relationspsykologi sitt første samarbeidsseminar ombord på danskebåten fra Oslo til København. Vi hadde ca 25 deltakere fra begge land og gjorde forelesninger sammen.
Samarbeidet fortsetter til høsten med ulike prosjekter. Mellom annet deltar d
anskene på Relasjonsakademiet både i Norge og på Madeira.

Relasjonsakademiet går godt
Modul 1 går for fullt på ulike steder i Norge. I vår har vi gjennomført på Seim, i
Trondheim og i Drammen. Modul 2, modul 3 og modul 6 går på Madeira og alle
tre seminarene gikk som planlagt der i vinter. Vi har nå gjennomført syv ulike Madeira Leadership Seminarer. Tre nye Madeira Leadership seminarer går av stabelen
i desember 2016 og januar 2017.Påmeldingene ser ut til å kunne fylle alle før høstens frister er ute.
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Ny bok snart halvferdig
Våren og sommeren har ført det nye bokprosjektet litt framover: Relasjonell atferd
som tema ser ut til å kunne bli et tilskudd til de andre bøkene. Temaet er utømmelig og kan trolig bli viktig for et stort og bredt publikum.
«Gammel» bok i ny utgave nr. 5
Relasjonsledelse skal utgis i sin femte versjon. Arbeidet er i
startgropa og vil avsluttes i vinter. Ny forskning og understreking
av det tidløse budskapet om tillit og menneskeinteresse vil alltid
dominere dette produktet. Dessuten vil vi vie litt plass til å understreke at New Public Management , Målstyrt Ledelse og
Lean ikke virker effektiviserende og motiverende.
.
Modul 1 arrangeres i Danmark for første gang i høst
Vi har planer om å starte det første opplegget for Autorisasjon i Relasjonsledelse 3.
og 4. november. Deltakerne vil være danske ledere og vi vil også prøve å få til et
kurs for norske deltakere med en av våre danske samarbeidspartnere. Annette
Groot og undertegnede samarbeider om disse arrangementene.
Relasjonsledelse Norge utvides
Vi er i dag 8 medlemmer i fagnettverket Relasjonsledelse Norge. Planen er at nettverket skal utvikles til å bli 10 fulltidsarbeidende deltakere. Helene Arnø fra
Trondheim vil starte i nettverket i høst og dermed bli den sjette fulltidsarbeidende.
Vi ser fram til å inkludere Helene i nettverket vårt. Helene har solid bransjebakgrunn og har gjennomført Relasjonsakademiets moduler.
Høsten er fulltegnet til jul
Undertegnede har fullt program med ca 70 foredrag, seminarer og kurs helt fram
til desember når Madeira Leadership Seminar starter. Norske skoler opptar ca 50
% av tiden min og andre kunder utgjør en stor bredde av norsk arbeidsliv. Jeg dekker hele landet med disse temaene og vil møte flere tusen nye deltakere denne høsten. Interessen er sterkt økende og det gror i mine spor. Ser optimistisk på framtiden på denne bakgrunnen.
Seim 26.juli 2016
Jan Spurkeland

