
Modul 4: Relasjonspedagogikk

5 dagers studium basert på læreboka Relasjonspedagogikk. Studiet blir lagt opp i 3 samlinger som 
1 + 2 + 2 dager over en periode på ca 4 måneder. I mellomperiodene skal deltakerne gjøre relasjons-
pedagogiske praksisoppgaver med rapportskriving og tilbakemeldinger. Noe av dette må gjøres i 
skolen etter avtale med en aktuell skole. På samlingene vil det bli lagt vekt på erfaringsutveksling og 
drøfting av relasjonell skolepraksis. Samlingene vil dekke undervisning i hele boka og konkretisering 
av lærestoffet. Deltakerne bør ha pedagogisk bakgrunn og tilgang til utprøving av større eller mindre 
deler av relasjonspedagogisk praksis. Studiet vil alternativt bli arrangert på Madeira over en uke.
Deltakerantallet begrenses til 12 deltakere.

Studieavgift: 15 000 kr. inkl. bok og elektronisk læremateriell.

Modul 5: Verktøystudie

4 dagers studium i 8 ulike verktøy knyttet til Relasjonsledelse, Relasjonskompetanse, Prestasjons-
hjelp og Relasjonspedagogikk. Studiet blir arrangert i Reflektoriet eller i Bergen.

Følgende verktøy blir gjennomgått og utprøvd under studiet:
1. Relasjonskompetanse: Kartlegging i 360 graders versjon.
2. Lagkvalitet: Kartlegging av styrker og svakheter i et team.
3a Relasjonsbilde: Utvikling av relasjoner i et arbeidsmiljø.
3b Relasjonsbilde skole: Utvikling av elevrelasjoner.
4. Motivasjonstest: Kartlegging av jobbmotivasjon.
5. Preferert pedagogisk praksis: Analyse av pedagogens praksis.
6. RAUS: Et verktøy for kartlegging av arbeidsmiljø og nærvær.
7. R&R Samtalen: Den nye medarbeidersamtalen.
8. Syv grunnverdier i menneskeorientert arbeid

Studieavgift: Kr.15 000,- inkl. verktøy og skjemaer til utprøving 
og trening. Flere av verktøyene krever mer trening og avtaler 
om bruk før deltakeren kan autoriseres.

Relasjonsakademiet
Jan Spurkeland
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  Modul 1 (obligatorisk): Relasjonsledelse

2+1 dagers studium basert på læreboka Relasjonsledelse. Læreboka og undervisningen gir innføring 
i prinsipper og holdninger for å kunne praktisere den norske ledermodellen. Studiet går over 2-3 
måneder med hjemmeoppgaver og forberedelser til siste samling. 

Samlingene arrangeres vanligvis i REFLEKTORIET på Seim i Nordhordland eller internt hos en kunde. 
Vi arrangerer modulen ulike steder i Norge. Det er vanlig å avgrense deltakerantallet til 12 personer.

Studieavgift: Kr. 8 500,- inkl. læremateriell og servering.

  Modul 2: Relasjonskompetanse

5-dagers studium basert på læreboka Relasjonskompetanse. Læreboka gir innføring og trening i alle 
dimensjonene i «Radarhjulet». Læreboka må leses på forhånd. 

Studiet arrangeres på Madeira som «Madeira Leadership Seminar» en hel uke med intensiv
innføring, trening i grupper og praksisarbeid. Deltakerne vil få oppleve noe av Madeiras fantastiske 
natur og byen Funchals kulturhistoriske attraksjon. Vi bor og arbeider på Madeiras vakreste hotell 
midt i sentrum av Funchal. Deltakerantallet begrenses til maks 20 personer.

Studieavgift: Kr. 10 000,- inkl. elektronisk læremateriell.
Reiser og hotellopphold kommer i tillegg. Norwegian har rutefly fra Oslo. 

  Modul 3: Prestasjonshjelp

5 dagers studium basert på læreboka Prestasjonshjelp. Studiet blir lagt opp i 3 samlinger som 1+2+2 
dager over en periode på ca 4 måneder. I mellomperiodene skal deltakerne løse oppgaver og gjøre 
praksiserfaringer. De vil få trening i prestasjonshjelp, coaching og veiledning. 
Hjemmeoppgaver i mellomperioden består av besvarelser og praksisarbeid med noe rapportskriving. 
Deltakerantallet begrenses til 12 personer. Samlingene vil bli arrangerte i REFLEKTORIET på Seim 
eller på Madeira. 

Studieavgift: Kr. 15 000,- inkl. lærebok og elektronisk læremateriell.

Prestasjonshjelp , modul 3, blir også gjennomført som et 5-dagers studium på Madeira. Dette er 
et alternativ til arrangementet i Norge som er lagt opp som et 2+2+1 studium med mellomperiode 
oppgaver. Madeira-seminaret vil bli arrangert som teoriinnføring og coachingtrening hver dag. Siste 
dagen blir viet til deltakernes praksispresentasjon. 2 verktøyøvelser vil inngå i studiet:  
Motivasjons-kartlegging samt de syv grunnverdiene imenneskeorientert ledelse. 
Gjennomført seminar kvalifiserer til autorisasjonsbevis.

Studieavgift: Kr. 10 000,-

Relasjonskompetanse

relasjonsakademiet tilbyr et modulbasert studium med 5 selvstendige enheter. 
Modul 1 er obligatorisk grunnmodul for resten av modulene. Alle modulene bygges 
omkring bøker skrevet av Jan Spurkeland og verktøyer utviklet av Jan Spurkeland eller 
gjennom fagnettverket Relasjonsledelse Norge. Modul 2–5 kan bygges opp i den rekke- 
følgen den enkelte ønsker. Modulene er satt sammen slik:

modul 1: Autorisasjon i Relasjonsledelse 3 dager. Norge - 5 ulike geogr. steder
modul 2: Autorisasjon i Relasjonskompetanse 5 dager. Madeira
modul 3: Autorisasjon i Prestasjonshjelp 4–5 dager. Norge - Madeira
modul 4: Autorisasjon i Relasjonspedagogikk 5 dager. Norge - Madeira
modul 5: Autorisasjon i verktøy (8 stk.) 4 dager. Norge


