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Selv de 
stærkeste 
teams mærker 
flere konflikter 
i krogene

”Nu er hun ude ved kaffeautomaten. Jeg går lige hen og siger hej og sikrer 

mig, at vi er ok, selvom tonen lød lidt hård på mødet i morges.”

Sådan sagde – ja, ingen i 2021! Mange af mine kunder fortæller mig, at 

hjemmearbejdet for alvor begynder at slide på trivslen, fordi vi savner at 

afstemme hverdagens små fejlskud og finker-af-panden med hinanden 

ansigt til ansigt. 

Det nye kursus sætter over to formiddage fokus på kommunikation og 

samarbejde i en tid, hvor man måske er lidt mere presset og sårbar end 

normalt. De mange måneder med hjemmearbejde har gnavet i selv de 

stærkeste teams. Også de lidt vanskelige samtaler med borgerne kan sætte 

sig som en lille uro i maven, der fylder mere end sædvanligt. Altså ikke 

maven, men uroen ☺

Få redskaber og gode råd til at skabe øget forståelse, færre konflikter og 

passe godt på hinanden i hverdagens samarbejde og kommunikation.



Kursets 
program 

Begge dage 
med øvelser 
tilpasset jeres 
behov

Dag 1:

 Bliv bevidst om dine egne kommunikative kernekvaliteter – dem, 
du kan læne dig ind i, når kontakten er svær.

 Bliv også bevidst om dine faldgruber i kommunikationen – det, der 
sker, når du bliver for meget af det gode.

 Jeg er ikke dum, jeg er bare ikke dig: Få indsigt i, hvorfor nogen er 
pærelette at kommunikere med og andre meget sværere (via 
Whole Brain-modellen)

Dag 2:

 Tonen farver oplevelsen og vækker følelser

 Trap konflikten ned, ikke op

 Fire ting, der er godt at vide om andre menneskers 
følelsesmæssige reaktioner  - og hvordan denne viden kan gøre 
det lettere ikke at tage konflikter alt for personligt.



Det siger 
deltagerne om 
udbyttet

Whole Brain-modellen har sat uendeligt mange tanker og analyser i 
gang i min stakkels hjerne, og de hjælper mig med at forstå konflikters 
– mulige – væsen og styre udenom.”

”Jeg fik især udbytte af at forstå, at jeg kan og skal kommunikere 
forskelligt til forskellige typer. I stedet for at gøre mere af det samme, 
kan jeg gøre noget andet nu. På den måde får vi hurtigere skabt 
kontakt. Jeg er på én gang mere effektiv og mere skånsom sådan.”

”Super spændende felt, som i høj grad vækkede min nysgerrighed for 
tonearten i kommunikation, og hvordan jeg kan blive tydelig uden at 
lyde hård.”

”Jeg tænker, vi skal bruge den nye viden, når vi sammensætter 
arbejdsgrupper. Vi fik inspiration til at se forskellighed som en styrke.



Hvis du vil vide 
mere

 Ring eller skriv, hvis I har 
spørgsmål eller 
kommentarer:

 pl@fokuskommunikation.dk

 21630703

Vi holder også kurser i

 Webtekster

 Taleskrivning

 Mundtlig retorik 

 Effektive e-mails

 Klare sagsfremstillinger

 Skriv gode afgørelser

 Individuelt tilpassede forløb.

Og jeg coacher dig, der gerne vil 
blive en endnu skarpere 
kommunikatør.

Mange hilsner

Pernille Steensbech Lemée
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