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Lydbok av Relasjonsledelse 3.utgave
Våren og sommeren 2012 ble brukt til å lese inn 3 kapitler , 11 dikt og musikkinnspilling av
«Mellomleder blues» i «Lydetaten AS» lydstudio. Jan Spurkeland leser og synger. Opptakene
ble deretter produsert som 2 CD-plater med cover og informasjon. Produktet blir nå lagt ut for
salg gjennom våre hjemmesider til 125 kr. Innspillingen er et supplement til boken og vil trolig
være interessant for noen av leserne og for enkelte studenter.
Kleppestø barnehage. Rapport for Norges første Relasjonsbarnehage.
Rapporten foreligger på våre hjemmesider og hos Kleppestø barnehage. Den vil også bli trykket
for at andre barnehager kan lære av våre erfaringer. Erfaringene er udelt positive og personalet
har gitt en bred vurdering av utbytte og endring både som enkeltmennesker og som gruppe. De
har også fanget opp foreldrenes og barnas utbytte av pilotprosjektet. Helhetsinntrykket er svært
positivt.
Lærebøkene øker i bruk ved studier og innen høgskoler
Relasjonsledelse (Universitetsforlaget 2009) Relasjonskompetanse (Universitetsforlaget 2012)
og Prestasjonshjelp (Universitetsforlaget 2011) er alle blitt pensumbøker ved ulike høgskoler.
Svært mange studenter benytter stoffet som basislitteratur i ledelsesstudier og oppgaveskriving.
Relasjonsledelse skal revideres for å komme ut i 4.utgave til høsten 2013.
Flere nye manus til nye bøker er i emning.
Madeira Leadership Seminar
Det første ukeseminaret på Madeira går av stabelen uke 3, 2013. Dette er en milepæl i vår korte
historie. 15 deltakere fra Norge kommer sørover for å oppleve både utdanning og natur i et paradisisk miljø. De fleste har god bakgrunn fra studier og autorisasjon i relasjonsledelse, men noen
kommer uten denne bakgrunnen. Seminaret gir autorisasjon i Relasjonskompetanse og vil kvalifisere for undervisning i alle 14 dimensjonene. Det er vårt håp at disse seminarene kan fortsette i
årene framover og at det utvalgte studiestedet blir et fast tilholdssted.
5 nye medlemmer i Relasjonsledelse Norge
Vi er i dag 4 medlemmer av Relasjonsledelse Norge, et fagnettverk av samarbeidende og frittstående konsulenter. Fra våren 2013 vil nettverket bli styrket med 5 nye medlemmer. Rekrutteringen har pågått over lang tid og synes i dag å være sluttført. Vi blir i stand til å ta på oss større
og flere oppdrag i det norske og det skandinaviske markedet. Nettverket drøfter en form for organisering slik at vi også etablerer en «paraply» som inkluderer alle medlemmene.
Nytt konsept for medarbeidersamtale : R&R Samtalen er ute i markedet.
Vi har fått godkjent merkevaren R&R Samtalen hos Patentstyret . Denne samtalen blir det nye
alternativet til den tradisjonelle medarbeidersamtalen. Vi har testet produktet ut i en større kommune og i et større privat selskap. Tilbakemeldingen fra begge er svært lovende. Konseptet får
atskillig bedre attest enn den tradisjonelle samtalen. Vi har redusert skjemabruken betraktelig og
lagt mer vekt på en naturlig samtale omkring Relasjoner og Resultater. Begge pilotorganisasjonene har kjøpt konseptet etter utprøvingen. Vi håper at flere kommuner og organisasjoner skal ta
konseptet i bruk i nærmeste framtid. 2013 blir en viktig fase i videreføringen av produktet.
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Flere pilotskoler er i gang for Relasjonspedagogikk
Vi er godt i gang med grunnskoler( barne-og ungdomstrinnet )og videregående skoler for å utvikle relasjonspedagogiske prinsipper. Alle har fått bevilgninger via ulike støtteordninger og vi
har gjort avtaler for 2-3 år. Målet er å bedre elevenes læring, øke lærernes relasjonskompetanse
og styrke alle primærrelasjoner som bidrar til elevenes trivsel og utvikling. En naturlig effekt av
relasjonell utvikling er å eliminere konflikter og mobbing.
En rekke norske kommuner har valgt å satse på relasjonsledelse
Vi har kontrakter med en rekke norske kommuner og også oppdrag for noen fylker. Det offentlige står for mer og mer av oppdragsmengden . Kommuner kjører flerårige lederutviklingsopplegg
med en serie mestringskurs. Kursene er praktisk rettet mot mestring av ferdigheter og bruk av
verktøy. Våre verktøyer for kartlegging av relasjonskompetanse og lagkvalitet ser ut til å vinne
terreng.
Motivasjonskartleggingsverktøyet er testet ut ved rekruttering med godt resultat. Kandidaten fyller ut skjemaet før intervjuet og blir mellom annet spurt om primærmotivasjon og sekundærmotivasjon under selve intervjusamtalen.
Nye verktøy
I forbindelse med RAUS-testen er det gjort forsøk med en utvidet versjon av denne arbeidsmiljøtesten for personalet i skoler. Den er ennå ikke ferdigstilt, men kan foreligge før sommerferien.
Videre skal vi utvikle et verktøy for pedagoger som kartlegger pedagogens fleksibilitet og ulike
styrker og svakheter. Verktøyet vil være et hjelpemiddel for pedagogers utvikling av differensiert undervisning og tilpasset opplæring.
I kjølvannet av erfaringer med relasjonspedagogikk vil kartleggingsverktøy for skolekvalitet
være et stort utviklingsområde.
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