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«Patrick er en fantastisk 
kursholder og du burde 
virkelig glede deg. Du lærer 
mye på en annerledes måte»

«Yt maks på AKS. Med kursleder
Patrick er du der straks!»

«Sånne kurs må alle gå 
på for å lære og bruke 
tipsene i hverdagen vår med 
barn! Jeg synes kurset var 
så bra. Jeg lærte så mye»

«Man får fylt opp «verktøykassa» si 
og får ekstremt mye ut av det, både 
privat og på jobb»

«Yt maks på AKS 
kurset ga meg masse 
nye tips. Sammen 
med kursholderen og 
gruppen ble det tatt 
opp mange forslag og 
diskusjoner. Workshop 
etter min smak»
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OM
Patrick Glavin
Adjunkt med opprykk til coach og lederutvikler

Relevant jobberfaring så langt:
Skituransvarlig Munkerud skole, assistent Lindeberg fritidsklubb, 
assistent Ferieklubben Groruddalen, vikar Osloskolen, klassestyrer 
Klemetsrud skole, lekeonkel Wadahl høyfjellshotell, klassestyrer 
Motorgruppa Holmlia skole, klassestyrer Brusetkollen skole, veile-
der/kursholder Utadrettet team Brusetkollen, forfatter Universi-
tetsforlaget, workshopfasilitator, konsulent Patrick Glavin Ped.

Trives med:
Gode mennesker som ønsker det beste for seg selv og andre.

Hvorfor er jeg på jorda:
1. For å inspirere andre
2. For å starte prosesser

Flau over: 
At jeg gikk to år for lenge med langt hår på siden og bar på toppen

Digger:
Prince, kjøre workshops og gode folk

Stolt av:
Familien min, boka til Sven og meg

Hvis jeg vant 10 millioner:
Fortsette med kurs og workshops, dra på lang seiltur

Yt maks på AKS/SFO   (8 formiddager)
Et kurs spesielt utviklet for Aktivitet- 
skolene i Oslo. Gjennom 8 formiddager 
gjennomgåes tema som: 
• Relasjonsarbeid barn og foreldre
• Effektiv bruk av ros
• Hvordan gi gode beskjeder
• Hvordan lede store barnegrupper
• Gode rutiner for måltider og aktiviteter 
• Stressmestring i arbeid med barn
• Grensesetting av barn
• Effektiv bruk av konsekvenser

Kursoppstart Oslo: sept og januar.

Ny på AKS/SFO (2 formiddager)
2 formiddager der de grunnleggende 
ferdighetene du trenger i møte med 
barn blir gjennomgått. Eksempelvis: god 
kommunikasjon, lese situasjoner, kunne 
gi beskjeder og å bli kjent med barna.

Læringsstøttende aktiviteter
(2 formiddager)
Hvordan gjøre læringsstøttende aktivite-
ter interessante og effektive?
Gjennom diskusjoner, øvelser, superenkel 
læringsteori, tipsdusjer og involvering 
ønsker kursholderen å skape en trygghet 
for deltakerne slik at de kan skape en 
Aktivitetskole/SFO som understøtter 
skolens arbeid med ferdigheter og fag 
gjennom læringsstøttende aktiviteter 
som fokuserer på regning, lesing, skriving 
og språk.
Nøkkelord: lystbetont, lek, planlagt, mål 
og mange repetisjoner.

Kurs for skoleledelsen (etter avtale)
• Medarbeidersamtalen som motivasjons-

arena.
• Hvordan bli en bedre lytter og samtale-

partner
• Hvordan ta imot nye medarbeidere 

I samarbeid med Rune Semundseth i 
Medarbeiderkoden leveres kurs for å få 
det verktøyet som medarbeidersamtalene 
er til å bli en god arena for samarbeid, økt 
arbeidslyst og motivasjon.

Kurs for trenere og frivillige
organisasjoner (1-2 kvelder)
En god del foreldre blir ledere og trenere 
for barn uten nødvendigvis å ha erfaring 
med det fra før. 
I dette kurset gis en praktisk tilnærming 
til enkle grep og tanker for å gjøre jobben 
lettere for de som leder barnegrupper 
på fritiden enten det er idrett, aktiviteter 
eller bare en barnebursdag.

Å undervise i sosial kompetanse
(halv dag—> 4 dager)
2014 utga Universitetsforlaget boka «Å 
undervise i sosial kompetanse» skrevet 
av Sven Lindbäck og Patrick Glavin.
Det kan bestilles generelle kurs om sosial 
kompetanse eller mer spesifikke kurs 
som tar utgangspunkt i kapitlene i boka.
• Hvordan lære barn å forstå egne og 

andres følelser
• Å lære barn sosial problemløsning
• Å lære barn å kontrollere sinne, stress 

og frustrasjon
• Å trene barn i samarbeidsferdigheter 

og vennskapsferdigheter
• Å coache barn
• Å styrke barns selvfølelse

Kurs for kommuner/fylker/
organisasjoner (etter avtale)
• Hvordan utarbeide og implementere   

fagplaner i sosial kompetanse
• Hvordan etablere god rektorstøtte

I samarbeider med Sven Lindbäck fra 
elevsiden.no kan vi tilby opplæring og 
støtte i deres arbeid med å implementere 
planer for sosial kompetanse/livsmest-
ring/forebyggende psykisk helse i deres 
kommune/fylke.

Mental treningskurs Ungdom 13-17 år 
(man-fre kl. 10-15)
En ukes «sommerskole»-kurs der målet 
er at deltakerne utvikler strategier og 
endrer tankemønstre slik at de står 
bedre rustet til å nå sine egne mål og ta 
vare på sin egne mentale helse. Kurs i 
sommerferier og høstferier.

Lederstøtte (etter avtale)
Coaching av enkeltledere, team og 
grupper.

Ved å bruke coachingteknikker og 
lederutviklingsverktøy kan Patrick Glavin 
alene, eller sammen med bedriftene 
Coachingpartner og Medarbeiderkoden, 
levere ledercoaching, ledertrening og 
teamstyrkning for skoler og bedrifter.

Foreldremøter ( 1 kveld) og foreldrekurs 
(4-6 kvelder)
Å spille på lag med egne barn- hvordan 
møte daglige utfordringer på en god måte.

Familieliv med vekking, morgenrutiner, krav 
til god kommunikasjon, måltider, lekser/fri-
tidsaktiviteter, husarbeid og legging kan by 
på noen utfordringer i en hektisk hverdag.
I dette kurset tas du med på problemløs-
ning rundt tema som:
• Hvordan komme nærmere et liv med 

gode morgenstunder, god kommunika-
sjon i familien, gode beskjeder, hyggelige 
måltider, barn med god selvfølelse, gode 
kveldsrutiner og et familieliv der alle i 
familien blir hørt og sett.

Menyen i denne katalogen viser forslag til 
kurs som kan holdes. Ønsker du mer info, 
pristilbud, melde deg på eller en skred-
dersydd løsning for din arbeidsplass?

Ta kontakt:
patrick@patrickglavin.no
Tlf: 95120434

Relasjonsorientert klasseledelse
(halv dag—> 6 dager)
Kurs/workshops holdes i:
• Relasjonsarbeid
• Effektiv bruk av ros og belønning
• Å være en tydelig voksen - ved hjelp av 

gode beskjeder og gode rutiner
• Hvordan håndtere stress i klasse- 

rommet
• Opplæring i verktøy fra verktøykassen 

du kan bruke når vanskelige situasjoner 
oppstår


