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Bedre leder handler om ledelse og læring i tider preget av stort endrings- og utviklingstrykk. Ledere skal være
i front og gå i bresjen. De står i krysspresset mellom tradisjon og innovasjon, og presses av ulike rasjonaliteter.
Det kreves mot å lede sine medarbeidere inn i grensefeltene og over grensen mot nye horisonter.
Lederposisjonen utfordrer ikke minst evnen til å lære, og boka viser hvordan ny kurs i læringen, med vekt på
refleksjon over hverdagserfaringene, gjør en merkbar positiv forskjell i ledernes hverdag.
Forfatterne tar utgangspunkt i at klokt lederskap må ha fokus på læring, først og fremst på å lære i og gjennom
egen erfaring. Erfaringslæringen er en stor og uutnyttet ressurs for utvikling på arbeidsplassen, og i boka vises
det konkret vei for å øke læringen i egen hverdag. Sentralt i boka er det forfatterne benevner som veivisere for
godt lederskap. Forfatterne bruker aktivt egne erfaringer fra samarbeid med topp- og mellomledere og
presenterer sju konkrete veivisere for utvikling og klokt lederskap. Det trekkes blant annet på konkrete
erfaringer fra utvikling av topp- og mellomledere i to norske og en svensk kommune.

Hvert kapittel avsluttes med noen spørsmål som utfordrer leserne til videre refleksjon, enkeltvis eller i
grupper.

Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur Bo Bedre
gir deg de siste trendene, de hotteste shoppingtipsene, de beste stylingideene og ikke minst de mest
inspirerende hjemmene. Bo Bedre gir deg de siste trendene, de hotteste shoppingtipsene, de beste
stylingideene og ikke minst de mest inspirerende hjemmene. Velkommen til bords. Velkommen til bords er et
e-læringsprogram i ernæring for helse- og kjøkkenfaglig personell i institusjoner og hjemmebaserte tjenester.
NFBIB jobber for bedre innemiljø for barn i bolig, barnehage og skole.
E134 over Haukeli med arm til Bergen bør bli den sørlige av to hovedforbindelser mellom Østlandet og
Vestlandet, E16 over Filefjell den nordlige. Bedre søvn. Psykolog Atle Dyregrov intervjuet av Gudrun
Vinsrygg.
Vi bruker nærmere en tredjedel av livet til å sove – eller forsøke å sove.
Det siste fra oss Hans Kongelige Høyhet Prins Henrik’s Æresmedalje tildeles Øwre-Johnsen AS 28.05.2017.
Øwre-Johnsen as er tildelt Hans Kongelige Høyhet Prins. Det er 3 måter man kan motivere folk til å jobbe
hardere, raskere og smartere: True dem.
Betale dem masse penger.
Gjøre jobben deres morsommere. I dagens. Ønsker du mer plass? Slik går du frem hvis du vil bygge tilbygg
til huset. Få arkitektens beste tips, og gode råd til hele prosessen med byggesøknad og.

