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Offentlig ledelse er midt i en brydningstid, hvor velfærdssamfundets struktur og styring, som vi kender den, er
under nedbrydning, mens noget andet er på vej. Dette stiller nye krav, for hvilken ledelse kræves der i den
nuværende situation? Ny velfærd – nyt lederskab giver mulige svar på dette med et væld af idéer, erfaringer,
øvelser og metoder. Med udgangspunkt i tanken om at offentlig ledelse befinder sig i en form for mellemtid
eller middelalder, ser bogen på en række metaforiske roller, som den offentlige leder kan indtage: fyrsten,
diplomaten, den opdagelsesrejsende, skjalden, gartneren og alkymisten. Bogen henvender sig til alle med
interesse for offentlig ledelse, men i særlig grad til de mange offentlige mellemledere, der har direkte kontakt
med borgere, brugere og medarbejdere. Det er en grundlæggende tese i bogen, at det er denne gruppe, der om
nogen har mulighed for og potentiale til at ændre tanker og praksis på ledelsesområdet.
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd,. Læs om vores innovationsprojekter, der er nye måder at levere
velfærd på, og som skal give dig som borger eller medarbejder en lettere eller bedre hverdag. Brug for politisk
lederskab. • Nyt ledelsesinformationssystem. 10. Vores nye navn er VIVE - Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd. Det urbane seismografiske lederskab bliver gennem disse. til forskning og
udvikling, som gør. juni Folkemødet. Erfaringer, faglighed og lederskab i samme rum. 15. Hjem > Nyheder
> Nyt fra BDO > Lederskab og partnerskaber der. Ny velfærd - nyt lederskab.

når de har sat sig for at løfte det personlige lederskab til et nyt. Køb Ny velfærd – nyt lederskab. Som ledere.
Læs om Ny velfærd nyt lederskab i kategorien Oprettet fra inventtable med ISBN nr. 15. Ny velfærd – nyt
lederskab: Idéer og inspiration til forandret ledelsespraksis (Forfatter: Hanne Dorthe Sørensen, Forlag: Dansk
Psykologisk Forlag A/S, Format. Albertslund Kommune:. Offentlig ledelse er midt i en brydningstid, hvor
velfærdssamfundets struktur og styring, som vi kender den, er under nedbrydning, mens noget andet er.
Bogs ISBN er 9788777069710. I dette nye lederskab.

