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NYHEDSBREV FOR VEJLEDERSEKTIONEN OKTOBER 2021 

WEBINAR  

Kunsten at dvæle i dialogen – i et vejledningsperspektiv med Reinhard Stelter, fredag den 19. 
november kl. 14.00 – 15.00. 

Vi har i sektionsbestyrelsen igennem en årrække ønsket at tilbyde sektionens medlemmer 
foredrag eller lignende, der har et vejledningsfagligt, uddannelsesmæssigt eller / og 
arbejdsmarkedsrelevant perspektiv. Af flere omgange har det vist sig vanskeligt at få stablet nogle 
arrangementer på benene, hvor der var nok tilsagn om at deltage.  

Vi vil nu i sektionsbestyrelsen afprøve, om webinar kan være en model at formidle 
vejledningsfagligt på, og på denne vis gerne kunne give inspiration til jer og jeres arbejde.  

Vi håber selvfølgelig, at I på arbejdspladserne kan få mulighed for at sætte jer sammen med andre 
vejledere eller konsulenter og opleve webinaret sammen, og får mulighed for at drøfte indholdet. 

I vores travle vejleder- / konsulenthverdag, kan vi nemt miste fodfæstet og til tider glemme reelt 
at lytte til borgerne, og dermed få skabt den hensigtsmæssige og udviklingsorienterede dialog.  

Det er blandt andet sådanne overvejelser, som I kan møde i Reinhards oplæg, og som kan danne 
grundlag for en frugtbar dialog på vores arbejdspladser.  

Al feedback er meget velkommen. Også ideer til evt. andre webinarer: mail/ ring meget gerne til 

formand i bestyrelsen Flemming Kjær, mail: kjaer@privat.tele.dk, tlf. 51 22 12 46. 
 

Webinaret optages på Hindsgavl Slot i Middelfart. 

Webinaret kan følges via nedenstående link. Det kan følges direkte eller efterfølgende når det 
passer dig.  

 

Reinhard Stelter: ”Om at dvæle i dialogen i et vejledningsperspektiv” 

Microsoft Teams-møde  

Deltag på din computer eller mobilapp  

Klik her for at deltage i mødet  

Få mere at vide | Mødeindstillinger  

 
 

mailto:kjaer@privat.tele.dk
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGJmZTI3NzctMDA5ZC00MTk4LTgyOTctZjA5YzAwMWYzNzA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22308c6e93-fc4e-48ce-b8ab-a830cd523ca9%22%2c%22Oid%22%3a%227890d86a-6295-4569-a22f-4c04fafb620c%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=7890d86a-6295-4569-a22f-4c04fafb620c&tenantId=308c6e93-fc4e-48ce-b8ab-a830cd523ca9&threadId=19_meeting_ZGJmZTI3NzctMDA5ZC00MTk4LTgyOTctZjA5YzAwMWYzNzA2@thread.v2&messageId=0&language=da-DK


 s. 2 – Nyhedsbrev Vejledersektionen oktober 2021 

Reinhard Stelter har udgivet flere bøger inden for coaching, læring og udvikling. 

I 2016 udkom hans bog ”Kunsten at dvæle i dialogen”. Webinaret tager udgangspunkt i denne bog. 

Vi præsenteres for den bæredygtige og meningsfulde dialog, der giver værdi for samtalepartnerne. 
Herunder hvordan vi som professionelle dialogholdere, kan praktisere den transformative og 
støttende samtale med en borger. Reinhard skriver bl.a. i sin bog at ”Kunsten at dvæle i dialogen 
er en rejse i menneskers meningsunivers”. Reinhard har samtidig fokus på præstationssamfundet, 
hvor selvledelse, selvovervågning og selvkontrol er de centrale og individuelle 
styringsmekanismer. At individet skal kunne sige fra. Og at et meningsfundament er grobunden for 
vækst. Et centralt karaktertræk i denne form for dialog er at der kan skabes øjeblikke af symmetri, 
hvor begge parter er samreflekterende og samskabende.  

Som indledning til bogen har Reinhard henvist til et citat fra Søren Kierkegaard ”At stå ene – ved 
en Andens Hjælp”. (Kærlighedens Gerninger 1847)”. 

Reinhard stiller sig efter seminaret og en måned frem, til og med den 17. december, til rådighed 
for besvarelse af spørgsmål vedr. webinaret: 

Reinhard træffes pr mail:  dialog.ReinhardStelter@gmail.com   

(Reinhard Stelter er ph.d. i psykologi og professor i sport og coachingpsykologi og akkred. 
coachingpsykolog. Leder af Coaching og Psychology Unit ved Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), 
København Universitet. Han har egen coachingpsykolog praksis og er fagkoordinator på 
lederuddannelsen Master of Public Governance på Copenhagen Business School).  

 

STATUS FOR VEJLEDERSEKTIONEN  

I nyhedsbrev august 2020 orienterede sektionsbestyrelsen om Uddannelsesforbundets 
hovedbestyrelses (HB) beslutning vedrørende nedlæggelse / overførelse af sektioner. Den 15. april 
2020 besluttede HB, at vores sektion kan fortsætte som selvstændig sektion, dog betinget af, at vi 
lykkes med at blive flere medlemmer i sektionen. Fordringen er, at vi skal være 120 medlemmer 
september 2023. 

Så om 2 år vil vores sektion med al sandsynlighed blive nedlagt eller overført til anden sektion i 
Uddannelsesforbundet. Lidt tal. September 2017 var vi 112 medlemmer, oktober 2019 106 
medlemmer, april 2020 (ved HB´s beslutning) 92 medlemmer, november 2020 88 medlemmer, og i 
skrivende stund 84 medlemmer, heraf 9 der er uden ansættelse. 

Vi har i sektionsbestyrelsen drøftet vores muligheder for medlemshvervning, og I vil derfor i 
nærmeste fremtid blive kontaktet af en fra bestyrelsen, for at høre, om I kender til kollegaer på 
jeres arbejdsplads, der kunne være potentielle kandidater til at skulle være på overenskomst i 
Uddannelsesforbundet, hvilket vil være kollegaer, der er læreruddannet og arbejder i regi af Lov 
om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (LAB). 

Hvis I har sådanne kollegaer, eller har spørgsmål dertil, er I meget velkomne til at maile til mig på 
flks@odense.dk, eller ringe på 51 22 12 46. 

mailto:dialog.ReinhardStelter@gmail.com
mailto:flks@odense.dk

