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Relationen mellem elev og lærer kan betragtes som en af de mest undervurderede variabler inden for
undervisning og læring. Elever, som oplever, at de har lærere, der anerkender, værdsætter og kan lide dem, har
et klart bedre fagligt og socialt læringsudbytte i skolen, end de elever, som ikke har et godt relationelt forhold
til deres lærere. Elever, som har en positiv relation til læreren, bliver motiveret til at yde en god arbejdsindsats,
ligesom de vil have bedre forudsætninger for at udvikle en god selvopfattelse i skolen. Denne publikation
viser dels, hvor betydningsfulde disse relationer er, og dels gives der gode anvisninger på, hvordan læreren
kan videreudvikle sine relationer til eleverne.
I en del år har jeg arbejdet med unge mennesker der har det svært, unge med senhjerneskader, udadreagerende
unge, og unge der bare syntes at dagligdagen er svær at manøvrere i.
Få job i Odense Kommune og vær med til at udvikle fremtidens Odense. Nedenfor er en oversigt over
datofastsatte forløb. Populært sagt handler det om at klæde professionelle bedre på, så de kan omgås børn og
unge (og voksne) på en mere hensigtsmæssig måde. Tilbudet er uvisiteret, dvs.
ANSØG OM OPTAG PÅ TOP-UP MED SOMMERSTART Top-Up bacheloruddannelserne bygger ovenpå
en 2-årig erhvervsakademiuddannelse. ICDP er et træningsprogram der kan udvikle pædagogisk
relationskompetence hos lærere, pædagoger og andre, der arbejder med mennesker. At kunne etablere et
varmt psykologisk bånd til barnet, at kunne arbejde ressourceorienteret og understøtte barnets udvikling af
mestringsstrategier er nogle af de temaer, der danner overskrifter for både lærere og … Den Korte Snor er en
intensiv familierådgiver- og kontaktpersonindsats, der skal sikre en hurtig opfølgning på unges uroskabende,
truende eller kriminelle adfærd blandt andet gennem familiesamtaler og relationsarbejde med den unge. a. Det
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faglige konsulent sikrer, at relevant faglig viden bringes i spil ved de faglige drøftelser. Jeg er uddannet
kognitiv terapeut og sexolog. Jeg er uddannet kognitiv terapeut og sexolog. Populært sagt handler det om at
klæde professionelle bedre på, så de kan omgås børn og unge (og voksne) på en mere hensigtsmæssig måde.
Forskning peger på, at relationskompetence er en af de mest væsentlige kernekompetencer i det pædagogiske
felt. Uvisiteret aktivitet-/samværstilbud §104. Nedenfor er en oversigt over datofastsatte forløb.
PR-medarbejder/”storyteller” Ungdomshøjskolen Ved Ribe. Du ansøger om optagelse online via >> EASJ’s
Ansøgningsportal. Du ansøger om optagelse online via >> EASJ’s Ansøgningsportal.

