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Professionel relationskompetence Anne Linder Hent PDF De fleste er enige om, at relationskompetencen er

central i det pædagogiske arbejde. Netop derfor er det besynderligt, at en kompetence, der er så
betydningsfuld for børns trivsel og læring, ikke alle steder i den pædagogiske sektor støttes af en fælles

professionel terminologi. Denne bog handler om, hvad relationskompetence egentlig er, og hvordan vi kan
udvikle et fagsprog om denne kompetence. Den peger samtidig på, at gode relationer ikke er et mål i sig selv.
Målet er at skabe robuste og livsduelige børn. Bogen giver konkrete anvisninger på, hvordan pædagogikken
kan være med til at løfte det enkelte menneske op over sin egen snævre, lokale og tidsmæssigt begrænsede
horisont og ind i et komplekst fællesskab. Gennem kapitlerne bliver der zoomet ind på forskellige aspekter,
der er betydningsfulde for det gode samspil. Bogen sluttes af med at zoome ud og beskrive, hvordan de gode

relationer i et større perspektiv er grobund for vores velfærdssamfund.
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