GRATIS WORKSHOP
I KONFLIKTHÅNDTERING
TIL LÆRERE
En spændende og lærerig workshop
Spørgsmål
Hvad består
tilbuddet i

Svar
•

Bemærkninger
En GRATIS workshop af ca. 2 timers
varighed

Hvad er formålet

Formålet er at klæde fagpersoner på til bedre at
kunne forstå og håndtere konflikter – både
italesættelse og håndtering af konflikter på
klasseniveau og mellem enkelte elever.
Workshoppen har endvidere til formål at klæde
den enkelte lærer bedre på til, at kunne hjælpe
og vejlede elever, der i deres familier og
generelle hverdag befinder sig i konfliktfyldte
farvande.
Workshoppen søger at styrke lærernes blik for
de følelser der ligger bag ”klemte” elevers
uhensigtsmæssige adfærd
Workshoppen sætter fokus på konflikter som et
grundvilkår i tilværelsen og skaber grobund for
dialog med klassen heromkring.

Målgruppen

Lærere, AKT, sundhedsplejersker, pædagoger
og andre der måtte være i kontakt med
eleverne i en professionel sammenhæng.

Hvad koster
workshoppen

Workshoppen er GRATIS
Der er ingen udgifter forbundet med tilbuddet

Hvem kan bestille en
workshop
Indhold

Skoleledere eller lærere
En Workshop kan eks. Indeholde:
• Teori om konflikter
• Teori om kommunikation
• Deltagernes erfaringer med konflikter

Børn og unge har mange
forskellige måde at søge
voksnes kontakt eller hjælp
på. Nogle gange bliver
invitationen til den voksne
gennem uhensigtsmæssig
opførsel.
Råbet om at blive set eller
hørt kan derfor nemt
misforstås. Det kan let virke
provokerende, men der ligger
altid noget bag dette
adfærdsmønster – en tanke,
en følelse, en forestilling.
Workshoppen vil skærpe
nysgerrigheden og
opmærksomheden på det der
ligger bag. Børn og unge kan
tåle meget, men de tåler ikke
at blive overset.

Indholdet kan variere

Hvad skal
skolelederen/
læreren gøre

• Redskaber til konflikthåndtering
• Små sparringsøvelser
Aftale dato og tidspunkt med
projektmedarbejderen i Mægling i Børnehøjde:
mibh@kfumsoc.dk eller på telefon: 2054 5912
Der skal være et passende lokale til rådighed.

Workshoppen afholdes for
maksimalt 30 pers.

