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Status for Relasjonsprogrammene 

Mange nye autoriserte innen Relasjonsledelse i 2011 

30 nye kandidater har fullført autorisasjon i Relasjonsledelse i løpet av året 2011. 25 av disse fikk 

sin autorisasjon i REFLEKTORIET på Seim. 11 kandidater hadde avslutningsdagen sin i Sande-

fjord. Første autorisasjonskurs i Relasjonsledelse i Oslo ble gjennomført høsten 2011 med 5 kandi-

dater.Vi har nå i overkant av 100 autoriserte relasjonskonsulenter rundt om i Norge. Mange selska-

per og organisasjoner utdanner egne relasjonskonsulenter for å ivareta teorien og for å videreutvikle 

relasjonsledelse. Høgskoler og kommuner er representerte mellom de autoriserte. Askøy kommune 

utmerker seg med 10 interne relasjonskonsulenter. Meland kommune har utdannet 4. Color Line har 

startet et utdanningsløp for flere interne relasjonskonsulenter. Eidsiva Energi vurderer å gjøre det 

samme i 2012. 

I fremtiden vil det bli satt opp årlige autorisasjonskurs i Oslo, Haugesund og i Mo i Rana - i tillegg 

til REFLEKTORIET,Seim. Trondheim kommune har vist interesse for å utdanne mange interne re-

lasjonskonsulenter i 2012. Neste kull våren 2012 i REFLEKTORIET (14. og 15. mars) er snart fullt-

egnet. Høstkullet har ledige plasser (1. og 2.oktober). 

 

Autorisasjon i verktøy. Første kull har gjennomført 

Historiens første verktøykurs for kartlegging av Relasjonskompetanse og for Lagkvalitet ble gjen-

nomført høsten 2011. 8 kandidater gjennomgikk kurset og er autoriserte for å ta de to verktøyene i 

bruk. Nye kurs er satt opp til våren. 12.mars er fulltegnet ,mens 11.mai har ennå ledige plasser. Det 

er også ledige plasser 18. og 19.september. 

 

Innføring i Prestasjonshjelp  

Historiens første kurs i Prestasjonshjelp ble gjennomført  i REFLEKTORIET 18.november.  

6 deltakere fikk innføring i temaet og i grunnboken denne dagen.Prestasjonshjelp vil danne grunnla-

get for et lengre studium som vil bli annonsert senere. Prestasjonshjelp vil i løpet av 2012 bli lansert 

som en videreutdanning for ledere, coacher,konsulenter, lærere og trenere. Motivasjonstesten i pre-

stasjonshjelp er utviklet til eget verktøy. Det er utprøvd som hjelpemiddel innen rekruttering, og vil i 

også egne seg for coaching, veiledning og rådgivning. 

 

Relasjonsprogrammenes fagbøker  

Forlagene Universitetsforlaget og Fagbokforlaget melder at bøkene selger langt over mål og for-

ventning. I forhold til budsjett har bøkene solgt ca 100 % over budsjett. RELASJONSLEDELSE 

3.utgave ser ut til å selge bedre og bedre for hvert år. Den er pensum på flere høgskoler samt BI. 

RELASJONSKOMPETANSE er utsolgt fra forlaget ved årsskiftet og kommer i ny utgave i februar. 

Boken har solgt omtrent i 4000 eks.pl. i 1.utgave. Den nye utgaven blir mer akademisk og målrettet 

mot høyskoler og utdanning.  

Nykommerne PRESTASJONSHJELP (2011)og RELASJONSPEDAGOGIKK(2011) er i ferd med 

å etablere seg som pensumbøker ved flere høgskoler og salget lover godt. De kom for seint til å bli 

med i høstens pensumlister, men vil trolig stå sterkere til neste års studier. RELASJONSPEDAGO-

GIKK vil bli oversatt til dansk. RELASJONSPEDAGOGIKK vil bli lansert som ett av våre pro-

grammer i 2012. 

 

REFLEKTORIET 2011 

Vi har hatt 17 fulle programdager i REFLEKTORIET i løpet av året. Dagene har vært konsentrerte 

omkring utdanning, autorisasjon,teamutvikling , lederutvikling og konflikthåndtering. Lokalet fung-

erer meget bra som grupperom  og som prosessverksted for inntil 10 personer. Arbeidet blir svært 

konsentrert ,uforstyrret og effektivt i REFLEKTORIET. Rommet gir en egen atmosfære for ettertan-

ke og bearbeiding av mellommenneskelige tema.  


