
IVK - Grundkursus  
Girafsprog—Konflikthåndtering

 Konflikter er en del af livet. Både vores succes og vores vel-
befindende afhænger af hvor gode vi er til at kommunikere 
og håndtere konflikter i dagligdagen. Vi må kunne tale sam-
men for at kunne arbejde sammen og se konflikter som en 
invitation til at finde nye kreative løsninger. 

Med IkkeVoldelig Kommunikation (IVK) søger vi at etable-
re en kontakt baseret pa  ærlighed og indføling. Vi giver 
udtryk for egne behov og værdier samtidig med, at vi er 
interesseret i andres behov og værdier. 

Positiv konflikthåndtering  
I en konfliktsituation gælder det om at fa  kontakt først. 
Na r der først er kontakt mellem parterne, opsta r der ofte 
en løsning, som indeholder begge parters interesse, og 
som ingen af parterne havde tænkt i forvejen. 

Livsberigende kommunikation 
Kurset har som ma l at bidrage til deltagernes viden om, og 
erfaring med, hvordan de kan løse  konflikter ved at foran-
dre sproget. Der gives ba de teori og træning i at kommuni-
kere pa  ma der, der afspænder konflikter og beriger livet 
for en selv og for andre. 

Sprog med følelser og behov  
Hvem har ret, hvem er skyldig og fortjener straf, og hvem 
er god og fortjener belønning? 
Vi vil arbejde med at forandre det sprog, der er funderet i 
denne tankegang. Vi vil i stedet anvende et sprog, der fo-
kuserer pa  det liv, d.v.s. de følelser og behov, der er tilste-
de hos parterne i en samtale. 

Varieret undervisning  
Der veksles mellem oplæg og gruppearbejde. Personlige 
oplevelser og cases kan indga  i undervisningen.  

PROGRAM  
 

1.dag. (Onsdag) 
Velkomst og præsentation. 
Introduktion til IkkeVoldelig Kommunikation og gen-
nemgang af modellen. 
Forskellen pa  at give til andre fra hjertet eller reagere 
ud fra angst, skyld og skam. 

2.dag. (Torsdag) 
Træning i iagttagelsens kunst. Dette er den første vig-
tige nøgle til at bruge sanserne i stedet for vores me-
ninger og tolkninger. 
At skelne mellem tanker og følelser. Dette er den an-
den vigtige nøgle til at udtrykke sig personligt og kon-
taktskabende. 

3.dag. (Fredag) 
Træning i at kende egne behov, og tage ansvar for 
egne følelser. Dette er den tredje vigtige nøgle til at 
sætte sig selv og andre fri og kende forskel pa  egen og 
andres banehalvdel. 
At finde ma der at opfylde egne og andres behov. Dette 
er den fjerde vigtige nøgle til at leve i frihed og til at 
a ben op for de mange mulige løsninger, der er pa  et-
hvert problem. At bruge nuets kraft. 

4.dag. (Lørdag) 
Introduktion til empati, og øvelser i at lytte med nær-
vær og fokus pa  her og nu. 
IVK i familien, i forhold til partner og til børn. 
IVK pa  jobbet – mobning, konfliktløsning, samarbejde. 

5.dag. (Søndag) 
Øvelser i konfliktløsning med anvendelse af IVK. 
Hvordan kan jeg arbejde videre med IVK, na r jeg er 
kommet hjem? 

Evaluering og afslutning. 

Tid: 1. november 2017 kl. 10.00 – 5. november 2017 kl. 16.00 (5-dages internatkursus) 
 

Sted: Rosenlund Kurser, Ralgyden 18, Skovsga rde, 5471 Søndersø 
 

Undervisere: Kirsten Kristensen og/eller Karsten Schacht-Petersen,  begge CNVC certificerede trænere i IVK – evt. med en assistent 
 

Forudsætninger: Lyst og interesse 
 

Pris: 4.850 kr. pa  flersengsværelse og 5.850 kr. pa  enkeltværelse – inkl. kost og logi 
Medlemmer af LIVKOM fa r 500 kr. i rabat ved tilmelding og betaling senest 2 ma neder før = 500 kr. fratrukket ovensta ende priser 
Tidligere deltagere i “IVK i praksis – Grundkursus” fa r 50% rabat pa  undervisningsdelen = 1.300 kr. fratrukket ovensta ende priser 
 

Tilmelding: Online på www.livkom.dk  eller evt. pr. mail til piamoller@livkom.dk 
 

Vi sender  bekræftelse og betalingsoplysninger. Na r depositum er indbetalt, er du optaget pa  kurset. Senest 1 ma ned før kursusstart 
indbetales restbeløbet.  Evt. afbestilling se www.livkom.dk. 


