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 Relationskompetent praksis i skolen 
 
 

• Dato: 29. november 2022 
• Sted: Comwell Holte, Kongevejen 495A, 2840 Holte 
• Tid: 09:00-15:00 
• Alle dage er inkluderet morgenmad fra 08:30, samt frokost og eftermiddagskaffe.  

 

Baggrund for kursusdagen 
Lærere og skolepædagogers praksis påvirker bl.a. børns relationer til hinanden, deres trivsel og deres faglige 
udvikling. Det er muligt at styrke en relationskompetent praksis gennem den enkelte fagprofessionelles samspil med 
eleverne og gennem rammer og struktur på skolen, der muliggør, at lærere og pædagoger bedst muligt kan lykkes 
med deres uvurderligt vigtige opgave. 
 

Indhold og underviser 
Louise Klinges prisvindende forskning har kortlagt konkrete kendetegn ved den praksis, der positivt til alle elevers 
udvikling. Få på kursusdagen et professionelt sprog for noget, der ellers let bliver personligt og diffust og få 
redskaber til at understøtte et engagerende læringsrum med fordybelse. 
På dagen fordyber vi os dels i synlige kendetegn ved den relationskompetente praksis og dels i 7 betingelser for 
denne praksis. Kurset er derfor både relevant for lærere, pædagoger og ledere. Kursusdagen vil være en mosaik af 
viden, øvelser, refleksioner og dialog – hele tiden med børnenes stemmer som baggrundstæppe. 

 

Købsbetingelser, afbestillings- og overførselsregler 

Når du tilmelder dig et kursus fremsendes en faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Offentlige kunder faktureres 

elektronisk via EAN nummer. 

Indtil 6 uger før kursets afholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger. 

I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb. 

Allerede påbegyndte eller igangværende kurser kan ikke overdrages til en anden, men op til 3 hverdage før kursets 

start kan du overdrage kursuspladsen til en anden uden udgift for dig.  

Overførsel til et andet tilsvarende kursus kan, fra 6 uger før og til kursets start, i enkelte og akutte tilfælde lade sig 

gøre mod et flyttegebyr på 1.500 kr. ekskl. moms, der vil blive faktureret efterfølgende. 

Ønsker du at afmelde et kursus skal det gøres til kontakt@docenten.dk 

Samtykke ifm. deltagerliste 

Når du tilmelder dig et kursus, accepterer du samtidig, at nedenstående oplysninger bliver delt 

med dine medkursister på en deltagerliste, der bliver sendt ud inden start. Disse oplysninger bliver 

også delt, hvis du tilmelder en eller flere kolleger med deres oplysninger. Tilmelder du en anden 

person, er det dit ansvar at have indhentet samtykke til dette, inden du tilmelder dem. 
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