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MasterClass 

Relationskompetence og ledelse af læringsrum 
- med konkrete værktøjer til hvordan 

 

Denne MasterClass bygger på Louise Klinges forskning og samarbejde med en 

række skoler. Resultaterne udfordrer og underbygger: Hvordan en skole og 

lærende institution ledes, sådan at underviserne får lyst til selv at være lærende - 

og træffe gode valg, som påvirker elevernes læring. 
 
Louise Klinge vil indlevende præsentere hvorfor og hvordan relationskompetencen virker. Du får viden om, 

hvordan du styrker din egen professionelle relationskompetence, og konkrete redskaber til at fremme 

personalets relationskompetente handlen, så underviserne udvikler sig og udvikler gode læringsmiljøer, 

herunder hvordan det er muligt at:  
 

- målrette supervision ved brug af markører på relationskompetente handlinger  

- understøtte teamet som professionelt læringsfælleskab gennem sparring om relationskompetent handlen 

- kapacitetsopbygning gennem uddannelse af relationskompetence-vejvisere.  

Denne MasterClass underbygger også, hvad det kræver at indrette rammer og strukturer for en god 

undervisningshverdag. Louise uddyber, hvordan man som leder kan møde sit personale, sådan at lærere og 

skolepædagoger bedst muligt sættes i stand til at handle relationskompetent.  
 

Som leder opnår du dermed, at:  

- kunne lede i forhold til skolens kerneopgave,  

- klasser og læringsgrupper udvikler sig til læringsfællesskaber og  

- hver enkelt elev, barn eller unge menneske trives og udvikler sig både fagligt, socialt og personligt.  

 

Relationskompetence rummer evnen og viljen til at være en central figur i dét at skabe et motiverende og 

udviklende læringsmiljø. At ønske at blive mere og mere kompetent ift. at skabe gode vilkår for læring. 

 
 

 
Louise Klinge er Ph.d. og skolekonsulent.  
I 2017 vandt hun årets Ph.d. Cup. Link til præsentationen.  
 

Som skolekonsulent giver Louise redskaber til lærere, pædagoger og skoleledere til at 
indgå i positive relationer med alle børn og unge. Relationer der muliggør glædesfyldte 
læringsfællesskaber, fyldt med engagement.  
 

Uddybende interview og præsentation:  
Filmkompagniets film med Louise om: Relationskompetancens betingelser 
Louises præsentation af sin bog: Lærerens Relationskompetence,  
med uddybning af stoffets målgrupper. 

https://www.youtube.com/watch?v=A5AqX_NDcR8
https://www.youtube.com/watch?v=-NLIFgkMt4E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uTxbFT1l6JI
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Primær målgruppe for denne Master Class: 

- Skoleledere og uddannelsesledere. 

 

Også relevant for: 

- Ansvarlige for ledelse og læring på ungdomsuddannelse, lærende institutioner og daginstitutioner. 

- samt alle ledere, der ønsker at styrke egen professionel relationskompetence og skabe gode rammer for 

relationskompetent handlen.  
 

Tid og sted: 

 

8. marts 2019, kl. 12.00 – 16.00 
 
12.00-13.00 Ankomst og netværksfrokost 
13.00-16.00 Oplæg ved Louise Klinge 

Kulturhuset Islands Brygge 
Islands Brygge 18 
2300 København S 
 

Pris:  

 

Prisen for deltagelse er 800 kr. + moms, der inkluderer  

 Oplæg med Louise Klinge 

 Sandwich, øl/vand ved mødets start, kaffe / kage 

 Materiale: Observationsark til fokus på relationskompetente handlinger og 
konkrete veje til at understøtte underviserens relationskompetence. 

 BONUS: Et års gratis medlemskab af IFLI (Husk at vælge +IFLI ved tilmelding) 
 

(For IFLI-medlemmer er prisen for deltagelse 700 kr. + moms) 
 

Læs mere: Her kan du læse mere om oplægsholderen og arrangementet:  
www.louiseklinge.dk og www.ifli.dk 

Tilmelding Tilmelding sker via webshop på IFLI´s hjemmeside.  
Faktura fremsendes efterfølgende. 
 

Tilmeldingsfristen er senest onsdag den 26. februar 2019. 

Yderligere 
informationer: 

Fås ved henvendelse til: 
- Betty Frederiksen, medlem af IFLIs bestyrelse, mobil: 22 18 36 16  
- Erik Staunstrup, formand for IFLI, formand@ifli.dk 
 

Sponsorer på denne IFLI Master Class er: 
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