
Relationskompetencer 

     Temaer for undervisningen 
Formidlingskompetence - kommunikative færdigheder samt tilrettelæggelse af dialoger og processer
At tage ordet
Vi vil arbejde med personlig formidling og øvelser i at tage ordet i forskellige sammenhænge. Vi vil samle 
inspiration til samtaleemner, der med respekt for den enkelte borger kan bidrage til at opbygge en konstruktiv 
og professionel relation. Formålet med at samtale med og inddrage borgeren, er også at styrke deres sociale og 
kognitive færdigheder.  Du vil helt konkret få øvelse i at ’tage ordet’, i forhold til borgeren, pårørende og kolle-
ger.

At formidle min faglige rolle
Man er ikke nødvendigvis en god formidler, selv om man er en dygtig medarbejder. Formidling er et fagligt 
værktøj, man kan lære på samme måde, som man skal lære andre faglige værktøjer i ens fag.  At formidle sig 
selv som fagperson kræver, at man har en bevidsthed om ens rolle, funktion og ansvar. Vi vil arbejde med øvel-
ser, hvor du bliver bevidst om dine formelle og uformelle kompetencer i forhold til fagidentitet.

Personlig relationskompetence - evnen til at se og arbejde med sig selv i relation til andre
At være sig selv og samtidig professionel
Du vil få grundlæggende viden om at arbejde med relationer på en professionel og autentisk måde, hvor nøgle-
ordene er: autenticitet, afgrænsning og anerkendelse. 
Der er ofte taknemmelighed hos borgeren, særligt hos ikke etnisk danske, for den praktiske hjælp, hvorfor det 
er vigtigt at arbejde med at nedtone denne eventuelle dominans i relationen. 
Vi vil arbejde med konkrete, anvendelige redskaber der tager udgangspunkt i dine praksiserfaringer fra arbej-
det med borgeren. 

At forstå den anden
Den professionelle relationsarbejder skal evne at tage ansvar for både relationen, borgeren og sig selv. Det er 
det usynlige, stemningen og atmosfæren, som afgør om der skabes tillidsfulde relationer. Således bliver evnen 
til at opfange det mellemliggende, stemningen, ’lugten i bageriet’ og omsætte det fagligt og professionelt en 
vigtig kompetence for mennesker, der arbejder med mennesker. Vi vil arbejde med at opøve evnen til at ’se’ 
borgeren på dennes præmisser og afstemme vores adfærd herefter. 
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I arbejdet med mennesker opstår der dilemmaer og situationer, hvor relationen med borgere og pårørende
udfordres, og det er nødvendigt at vide og handle på: 
• Hvordan rummer jeg mine egne, borgerens eller kollegers reaktioner?
• Hvordan yder jeg god service og samtidig passer på mig selv?
• Hvordan sætter jeg grænser for nedværdigende kommunikation?
• Hvordan kan jeg være med til at styrke arbejdsfælleskabet i forhold til arbejdet ude ved borgeren?

På kurset vil der blive arbejdet med disse spørgsmål. Du vil få viden om at arbejde med relationer på en profes-
sionel og autentisk måde, der sigter mod konkrete og anvendelige redskaber, og der tages udgangspunkt i dine 
praksiserfaringer fra arbejdet med ældre.

Kurset er 
forhåndsgodkendt af Den 

kommunale 
kompetencefond. 


