
 
Tilpasset ledelse godt i gang 
Den nye boka kom i februar og er allerede godt i gang i markedet. Interessen for å 
studere tilpasset ledelse er upåklagelig og vi har grunn til å forvente mer i fremti-
den. Det første seminaret i modul 6 ble kjørt på Madeira 1.-8.desember 2015. I 
2016 blir det arrangert flere seminarer i temaet og vi håper at nye deltakere vil 
melde seg i 2016. 
 
Ny CD ferdig og lansert til jul 
CDen «Relasjonar» ble sluppet på min 74 –årsdag 16.des. . 
40 gjester var med på sleppefesten, mest familie , noen mu-
sikere og inviterte venner. Barnebarna deltok i «konserten» 
sammen med bestefar. Tekstene er kun konsentrerte omkring 
relasjoner og refleksjoner knyttet til det mellommeneskelige. 
Vi har trykket opp noen hundre eksemplarer og lagt produk-
tet ut på våre hjemmesider. Omslaget er svært ekslusivt med 
et tilhørende hefte der tekstene og temaene er presentert og 
forklart. Lokalavisene har allerede omtalt produktet på en 
positiv måte. 
 
Dansk-Norsk samarbeid startet  
Det danske selskapet Institut for Relationspsykologi tok kontakt og viste interesse 
for mitt arbeid tidlig i 2015. De leste mine bøker og etter hvert ville de ha meg til å 
forelese i Danmark. Det skjedde like før ferien i kommunen Skive like utenfor Ål-
borg. Ca 70 danske ledere fikk en dag med norsk ledelse samt relasjonskompetan-
se/relasjonspedagogikk. Dagen etter drøftet vi et mulig tettere samarbeid mellom 
de to selskapene. I oktober samlet vi 5 representanter for Institut for Relationspsy-
kologi og 6 representanter for Relasjonsledelse Norge for å konkretisere samarbei-
det. Det endte ut med flere konk-
rete tiltak: Felles konferanse til 
sommeren om bord på danskebå-
ten. Felles utveksling av littera-
tur. Felles deltakelse og hospite-
ring på seminarer og kurs i 2016.  
To personer fra Institut for Relat-
ionspsykologi er allerede på-
meldt seminarer på Madeira og 
på Seim. Vi ser store perspektiver 
på dette samarbeidet i framti-
den.Danmark er en demokratisk 
bror som er moden for relasjons-
ledelse. 
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Autoriserte 2015 
Til sammen 8 kull har gjennomført modul 1 dette året. Det betyr at ca 70 personer 
er blitt autoriserte i Relasjonsledelse rundt omkring i Norge. I tillegg har vi gjen-
nomført autorisasjon i verktøy(Norge), relasjonspedagogikk(Norge), relasjons-
kompetanse(Madeira), tilpasset ledelse(Madeira) og prestasjonshjelp(Madeira).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relasjonspedagogikk vinner terreng i Norge 
Flere tusen lærere har deltatt på forelesninger,kurs og konferanser der jeg har un-
dervist dette året. Interessen er økende og neste år er tettpakket med forespørsler 
fra hele landet. Skolefolk er opptatt av hvilke svar på skolens utfordringer som fin-
nes i denne pedagogikken. Her er noen sentrale svar: 

Frafall reduseres 
Klasseledelse  bedres 
Læring økes 
De svakeste får hjelp 
Flere mestringsopplevelser hos elever og lærere 
Vurderingsbredden økes for alle elever 
Selvbildet forsterkes 

Flere høyskoler viser interesse for denne pedagogikken, selv om det går langsomt i 
«arrogansens høyborg». Forsøk fra idealister innen mine rekker har hittil mislyk-
kes i å etablere egne studier i faget, men det er bare et tidsspørsmål når gjennom-
bruddet kommer. 
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Praksisfortellere melder seg 
De mest begeistrede av våre kunder har meldt seg til tjeneste for å overbevise nye 
kunder om verdien av Relasjonsledelse, Relasjonskompetanse og Relasjonspeda-
gogikk. To representanter fra våre kundegrupper er allerede i gang med praksisfor-
tellinger ute i markedet. En kommer fra næringslivet og en kommer fra skolen. Vi 
ser verdien av å ha slike ambassadører ute blant kundegrupper. Vi kan tenke oss å 
ha dem med på laget når vi tar oppdrag for å underbygge våre teorier med praktis-
ke erfaringer. 
 
Ny bok «under pennen» 
Til vinteren blir det startet et arbeid for å utvikle boka Relasjonell Atferd. Dette 
vil dokumetere og beskrive verdier ved atferd som styrker enkeltmennesket i roller 
som foreldre, som lærere og som ledere. I sin ytterste konsekvens handler relasjo-
nell atferd om livsmestring. 
 
Ny bok for skolefolk 
I vinter vil jeg også jobbe med en praktisk pedagogisk bok for skolefolk - med ho-
vedvekt på relasjonskompetanse. Arbeidet er en bestilling fra et forlag .Boka vil bli 
skrevet av undertegnede i samarbeid med Marit Lysebo. 

 
Seim 29.desember 2015 

 
Vennlig nyttårshilsen 

Jan Spurkeland 
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