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Hvordan Skrive Referat Av
Hvad kommer du til at tænke p , n r du ser billedet p bogens forside? Hvad f r det dig til at føle? Nogle vil opleve billedet som faretruende og uhyggeligt, mens andre vil f associationer til tryghed og hygge. Der er alts grobund for meget forskellige oplevelser. "Dialogbilleder" er et redskab, der benytter billeder som udgangspunkt for en anderledes professionel samtale. N r der
tages afsæt i noget visuelt, kan nogle mennesker opleve, at de bliver inspireret til nye tanker og ideer. Samtidig kan dialogen med udgangspunkt i billeder bne for andre m der at opfatte virkeligheden p og gøre os bedre til at tolke og forst os selv og andre. Bogen er opdelt i to dele. Første del giver et teoretisk fundament for brugen af dialogbilleder. Derudover indeholder den en
lettilgængelig gennemgang af narrative grundtanker og en præsentation af forskellige spørgsm lstyper, som er et uundværligt redskab i alle professionelle sammenhænge. I bogens anden del bindes teorierne sammen med praksis. Ved hjælp af 12 cases med børn, unge og voksne bliver der her vist eksempler p , hvordan dialogbilleder kan anvendes. Dialogbilleder henvender sig til
den studerende, som har brug for en enkel indføring i den narrative metode og forskellige spørgsm lstyper, til den erfarne praktiker, som ønsker at udfordre sin egen praksis, og til den nysgerrige, som blot ønsker at tilegne sig endnu et redskab.
Et skud bliver affyret, en mand er død. Hans hengivne hustru gennem fyrre r bliver anholdt for mordet. Den søvnige, lille by Miramonte rystes af de chokerende nyheder. Vernon og Lydia Seagrave s ud til at være det ideelle par, de s ud til stadig at elske hinanden højt, nu hvor de nærmer sig deres fyrre rs bryllupsdag. Hvad gik der mon galt? Deres tre voksne døtre kæmper
for at finde svaret. Daphne, Alex og Kitty m begrave deres far og finde frem til den frygtelige sandhed, der kan redde deres mor. Samtidig har de hver især deres at sl s med. Daphne er splittet mellem loyalitet mod familien og sin første kærlighed, Johnny Devane, der er anklager i sagen mod Lydia. Kitty har kastet sig ud i et intenst kærlighedsforhold til en meget yngre mand, mens
Alex, som er skilt, kæmper for at klare sine økonomiske problemer. Den eneste, der bevarer roen, er moderen. Ikke med t ord røber hun, hvad der gjorde hende til morder, hun hverken forklarer eller undskylder, selvom det betyder, at hun bliver dømt. Eileen Goudge (f. 1950) er en amerikansk bestsellerforfatter, hvis bøger er blevet oversat til en lang række fremmedsprog og har
vundet stor popularitet i hele verden. Hun har b de skrevet bøger til voksne og unge og har særligt udmærket sig for sine romantiske spændingsromaner.
"Jeg kunne se tilbage p en landsholdsdebut p min 18- rs fødselsdag den 15. juni. Det var mod Norge i Oslo. Vi tabte 2-1, og den norske presse skrev, at det var det d rligste danske landshold, der havde spillet i Norge i 25 r. Det var ikke smigrende, men jeg oplevede dog den personlige trøst, at jeg scorede det danske m l. Senere p
ret stod jeg for endnu et landskampm l,
det var mod Tjekkoslovakiet i Københavns Idrætspark. Den kamp tabte vi 3-1. Ak ja." I denne bog, som oprindeligt udkom i 1989, ser den allerede dengang legendariske fodboldspiller Michael Laudrup tilbage p sin suveræne karriere hos fodboldklubber rundt om i Europa og p det danske landshold. Han fortæller om isolation i benh rde træningslejre op til vigtige turneringer, om
tiden hos Lazio og hos Juventus, som p et tidspunkt forbød ham at optræde p tv. Bogen skildrer desuden det dramatiske VM i Mexico i 1986. Michael Laudrup (f. 1964) er en dansk fodboldspiller og fodboldtræner. Han er en af de dygtigste danske fodboldspillere nogensinde og har scoret et utal af m l for landsholdet og for de mange europæiske fodboldklubber, han har spillet for i
renes løb. "Mod nye m l. Lære r og fodboldliv" er skrevet i samarbejde med sportsjournalist Rasmus Bech. Rasmus Bech er en dansk journalist og forfatter. Han har blandt andet været chef for sportsredaktionen p Politiken og har udgivet flere bøger om sport.
Ledelsesh ndbogen
En h ndbog i praktisk ledelse
De skal sige tak!
Smart læring
M.B. Landstad p nært hold
Dødelig pakke

Vi står midt i en digital omveltning. Web2.0 og sosiale medier endrer samfunnet på svært omfattende måter. Smart læring diskuterer hvilke konsekvenser denne utviklingen har for måten vi lærer på. Boken analyserer læring i et historisk, teknologisk, pedagogisk, organisatorisk og
biologisk perspektiv. Forfatteren beskriver nyere pedagogiske tankesett som konnektivisme og peeragogy (samlæring), som viser veier til smartere måter å organisere læreprosesser på. Arne Krokan er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.
P.A. Alberti svindlede for millioner af kroner, mens han sad som justitsminister fra 1901 til 1908. Da han til sidst meldte sig selv – kort tid før han ville være blevet afsløret alligevel – affødte det en voldsom reaktion i befolkningen. Men hvordan kunne det overhovedet lade sig gøre at føre
en hel nation så grundigt bag lyset? Hans Lyngby Jepsen går tæt på dobbeltmennesket Alberti og på et lille land, hvis blåøjethed undertiden bliver dets svaghed. Hans Lyngby Jepsen (1920-2001) var en dansk skønlitterær forfatter. Han blev født på en fattiggård i Aalborg, hvor hans far
var forstander. Efter studentereksamen flyttede han fra byen for at studere på Polyteknisk Læreanstalt i København. Hans Lyngby Jepsen debuterede i 1943 med en novelle i Politiken, i 1945 udkom hans første novellesamling og i 1946 debuterede han som romanforfatter. I perioden
1964-88 boede han på Sicilien. Øen, dens folk og landskaber blev en stor inspirationskilde for forfatteren, der med kærlig humor og den fremmedes distance skildrede dette særegne folkefærd. Hans Lyngby Jepsen bestred indflydelsesrige poster i både Dansk Forfatterforening og Danske
Skønlitterære Forfattere, og var i det hele taget en kendt og anerkendt skikkelse i det litterære landskab.
Phønix har lagt sin tilværelse i København med ekskone og lille datter bag sig for at rejse til Varanasi i Indien. Han er alvorligt syg og ved, at hans dage er talte. Mødet med Varanasis virvar af religion og spiritualitet, badende pilgrimme og blussende ligbål, liv og død på klos hold, er
både knugende og forløsende. Som søn af spirituelt søgende forældre blev han tidligt skeptisk over for det alternative, men denne skepsis sættes nu i perspektiv. Phønix vakler. Han tør ikke håbe, men han tør heller ikke lade være. Den anden bred er en selvstændig fortsættelse til
Camilla Stockmarrs anmelderroste roman Udflytterne. Pressen skriver: »Stockmarr skriver stærkt, klart og klogt« - Søndag »Et godt og uforglemmeligt billede af Varanasis fattigdom, tiggeriet og den vestlige turists usikkerhed.« - Kristeligt Dagblad »Der er ingen tvivl om, at Camilla
Stockmarr behersker det skrevne ord« **** - Fyens Stiftstidende »Det er, som om Stockmarr har fundet et marchtempo, hvor hun bare ville kunne fortsætte i det uendelige. Det sidste ville bestemt ikke genere denne læser, som sidder sulten tilbage, da sidste blad i den ærligt talt alt for
korte bog er vendt.« - Weekendavisen »Camilla Stockmarr skriver en stilren, prunkløs prosa, fuld af konkrete iagttagelser (...)Tilsat en god portion lakonisk og velgørende humor! « **** - Politiken »Camilla Stockmarrs beskrivelser af den indiske verden er pragtfuld og pågående – en sær
og farverig blomst, men også brutal og fyldt med disharmonier og med undren, beundring og henrykkelse. « **** - Nordjyske Stiftstidende **** - Jyllands-Posten
Ledelse uden personaleansvar. 10 stærke værktøjer
En fortælling om danskfaget
Å Forhandle
50 seje måder du kan hjælpe verden på
Forbudt kærlighed
Samfunnsbærerne
Er du også blant dem som gjerne vil dele troen på Jesus, men synes det er vanskelig? Mister du motet fordi folk ikke virker interessert i Bibelens Jesus, og sier de ikke har behov for ham? Denne boken gir råd om hvordan vi kan dele evangeliet med andre mennesker, møte de
vanskelige spørsmålene deres og hjelpe dem til å ta de første skrittene som kristne. Britiske Nick Pollard er psykolog, religionslærer og evangelist. Pollard er en av lederne for Damaris International, en organisasjon med fokus på kristen tro i møte med samtidskulturen.
Denne bog er til dig, der til daglig sidder i en stilling, hvor arbejdsopgaverne løses afhængigt af andres indsats, input og ansvarsfølelse. Du er en af de mange tusinde ledere uden formelt personaleansvar i private og offentlige virksomheder og organisationer, som har
brug for mere viden om relevante værktøjer og ledelsesdiscipliner til brug for den daglige ledelsespraksis. Du kan for eksempel være teamleder, projektleder, koordinator, faglig leder, kvalitetschef, HR-konsulent, direktionsassistent, intern konsulent eller lignende. Men
uanset din stillingsbetegnelse befinder du dig ofte i et krydspres mellem ledelsen og kollegerne, og kommunikation er et af dine vigtigste ledelsesværktøjer.
Løper og bonde mot fylkeskongen og alle hans springereKolofon Forlag
Ideudvikling, coaching, efterkritik
Emilie og Andreas og mysteriet om Lysbærernes orden
Lad os køle planeten ned
Selvmodsigelsen - et opgør med den danske uddannelseskultur
med hode og hjerte
Personlig karma
Når det gælder børns skolegang og unges uddannelse, siger vi ét og gør noget andet. Som når forældre siger, at skolen er vigtig, men alligevel tager deres børn ud, hvis de kan få en billigere skiferie. Eller lærere, der siger, at de gerne vil være sammen med børnene, men skynder sig ind på lærerværelset i frikvarteret. Skoleledere, som taler højstemt om faglighed, men aflyser timer. Eller kommuner som siger, at de prioriterer skole
og undervisning højt, mens udgifterne per elev falder. Den store løgn om uddannelse skal være en opfordring til selvransagelse for forældre, lærere, ledere, politikere og administratorer. Og en opfordring til at lade handling følge ord.
Henning Larsen taler ud om operabyggeriet og om sine kontroverser med Danmarks mægtigste mand, ’den gamle’ Mærsk McKinney Møller. Operaen – ét af Danmarks dyreste byggerier – står i dag færdig som gave til den danske befolkning, men det har ikke været noget kompromisløst byggeri – tværtimod. I dette testamente bryder Henning Larsen endelig sin tavshedsklausul og giver sin version af byggesagen og en beskrivelse af
den opera, han oprindeligt havde i tankerne, men aldrig fik lov til at bygge. Han gør myndigt, men venligt og smagfuldt op med parnasset i dansk kulturliv – med repræsentanter som Per Arnoldi og Allis Helleland, og han giver et rystende indblik i Mærsks arbejdsmetoder og enevældige dynasti med magtstrukturer, der rækker langt ud over Esplanaden. Måske er det første gang nogensinde, at nogen tager bladet fra munden og
siger en sandhed eller to til Hr. Mærsk Møller – det gør Henning Larsen endelig og genvinder dermed sin integritet som Danmarks største arkitekt.
Manning og Stadil mødes i deres nye bog om interessen for personlig udvikling. De er enige om, at det her i livet ikke drejer sig om at snuppe et selvudviklingsfix eller finde den fuldendte opskrift på det gode liv, men om at man vokser som menneske ved at holde sig nysgerrig og åben. De øser af egne erfaringer og fra den inspiration, de selv har fået fra zenmestre, bedstemødre, vestens filosoffer og det levede liv. De har en ufrelst
tilgang til emnet og taler i bogen befriende åbent om det, som har gjort dem til det, de er. Hos Manning og Stadil er der plads til både det spirituelle og en tur i byen. Det er på én gang en opsang, et oplæg og en opfordring: Find din personlige karma! De tvivler ikke et sekund på, at man altid kan finde inspiration til at klare nye opgaver, droppe vanetænkningen og vokse med de udfordringer, man møder på sin vej. Det er aldrig for
sent at blive den, du troede, du skulle være! Forfatterne fortæller ærligt om egne erfaringer, om beslutninger og situationer, som har haft betydning for deres liv: om at slutte fred med sig selv og at holde den indre skyggedialog i ave. De fortæller om, hvordan de har fundet deres flow og passion – og reflekterer over, hvordan andre også kan gøre det. Læs også om lykke, død og relationerne til de mennesker, der betyder noget for
én.
Blodsbeslægtet
Den anden bred
Ny lærer i skolen
Universitetspædagogik
Den store løgn om uddannelse
Ingen roser uden torne

Kvinder er dygtige forhandlere – de ved det bare ikke. At f en hverdag til at h nge sammen med job, familie, fritidsinteresser og venner kr ver, at man laver mange og gode aftaler, og derfor har kvinder stor erfaring med forhandling. Malene Rix er selvst ndig r dgiver og underviser i forhandling. Hun vil med bogen sk rpe kvinders opm rksomhed p egne
forhandlingsevner og give gode r d til, hvordan de kan blive endnu dygtigere. Hun opfordrer kvinder til at bruge deres forhandlingsteknikker bevidst og strategisk, s ogs de sv re forhandlinger bliver konstruktive og udbytterige. Det kan v re l nforhandlingen, hvor forskning viser, at kvinder ofte m der st rre modstand end m nd, og derfor oplever disse situationer
som s rligt udfordrende. Det kan v re i forhandlingen om balancen mellem arbejds- og privatliv, hvor meget er p spil, og f lelserne blander sig. Ved at opdage forhandling som disciplin og tr ne de teknikker der virker, kan denne kommunikationsform blive et uvurderligt redskab til at h ndtere en lang r kke udfordringer, b de privat og p arbejdspladsen. N r kvinder
forhandler indeholder ny viden om k n og forhandling, konkrete v rkt jer, velser og mange eksempler og historier.
Da hun vendte sig om for at l se efter sig, bem rkede hun ikke den mystiske sorte bil med tonede ruder, der i samme jeblik k rte forbi ude p vejen foran parkeringspladsen. Det var en gammeldags rustvogn. Emilie og Andreas bor i en helt almindelig, kedelig provinsby. Sommerferien er lige begyndt, men det kan n sten v re lige meget, for ingen af dem skal noget
s rligt. Tror de da. Gyserhistorie for de 10-13 rige, der er skrevet af Martin Houlind og oprindeligt udgivet i 2004.
I "D delig pakke" blander Lars Holmgaard J rgensen r hverdagsrealisme med et krimiagtigt plot og en farceagtig humor og et krimiplot. Handlingen udspiller sig blandt socialt belastede unge med forskellig kulturel baggrund. Kristians papfar er kommet ud af f ngslet. Nu indtager han hjemmet, og snart forpester han alting for Kristian og hans s ster! Stedfaren har en
pakke med hjem, som den kriminelle underverdenen er st rkt interesseret i. Heldigvis m der Kristian Ahmed, som ikke er s dan at skr mme. Sammen tager de kampen op ...
Manden uden egenskaber - Bind 3
guide til de f rste r
Alt for Norge!
L per og bonde mot fylkeskongen og alle hans springere
Ordet Er Dit!
Fagforening
Robert Musils storværk "Manden uden egenskaber" hører til blandt den modernistiske litteraturs absolutte hovedværker. Romanen foregår i Wien lige før Første Verdenskrig, hvor hovedpersonen Ulrich bliver involveret i den såkaldte Parallelaktion – østrigernes forsøg på at overgå tyskernes
kejserjubilæum i pomp og pragt under indsættelsen af deres egen nye kejser Franz Joseph. Bind 3 indeholder tredje del; "Ind i Tusindårsriget (Forbryderne). Musils værk blev aldrig afsluttet, skønt han skrev på det dagligt i mere end tyve år, fra 1921 og frem til sin død i 1942. Alligevel
regnes det som én af det 20. århundredes vigtigste europæiske romaner. Robert Musil (1880-1942) var en østrigsk forfatter og teaterkritiker. Bedst kendt er han i dag for sit ufuldendte hovedværk "Manden uden egenskaber, der regnes blandt de vigtigste modernistiske romaner sammen med blandt
andre Marcel Prousts "På sporet af den tabte tid" og James Joyces "Ulysses". Musils forfatterskab omfatter dog også flere noveller samt romanen "Den unge Törless".
I hånden på en myrdet kvinde finder politiets retsmedicinere en stump af et røntgenbillede, og det går op for kriminalkommissær Tom Thorne og hans kollegaer, at der er tale om en højst usædvanlig sag. Thorne opdager, at ofrets mor blev dræbt af seriemorderen Raymond Garvey, der nåede at myrde
syv kvinder, før det lykkedes politiet at stoppe ham. Da flere lig og flere stumper af røntgenbilledet bliver fundet, står det klart, at nogen er i gang med at udrydde børnene af Garveys ofre. Thorne må nu sætte alt ind på at beskytte de sidste potentielle ofre – og på at indkredse en morder,
der hele tiden er mindst ét skridt foran politiet.
Leif GW Perssons tredje roman ble tildelt Svenska Deckarakademins pris for årets beste kriminalroman. Hendelser uten noen åpenbar tilknytning, og et drap på en av samfunnets tapere, bringer Johansson og kollegene hans på banen igjen. Hva er i ferd med å skje i Sverige? Har politiet utviklet
seg til å bli et bestikkelig trafikk-korps? Og hva er det den døende mannen på Karolinska sjukhuset prøver å fortelle dem? Da politiintendant Johansson og hans kolleger motvillig begynner å nøste i denne merkelige saken, viser det seg at den er langt mer alvorlig og skremmende enn noen hadde
forestilt seg.
Alles Klappt! - Für Die Jugend Von Heute
tidsskrift for litteratur og samfundsspørgsmaal
Modeller for barns medvirkning – en eksempelsamling
Personlige kompetencer
Sygeplejersken - En af Danmarkshistoriens mest spektakulære drabssager
Storbedrageren Alberti
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It's the Grouchy Ladybug's 20th birthday. To celebrate, we are introducing a new, larger format edition with brighter, more colorful pages created from Eric Carle's original artwork using the latest reproduction technology. The Grouchy Ladybug is bigger and brigher, as irascible but irresistable as ever and will surely delight new generations
of readers, as well as her devoted fans of all ages. Happy Birthday, Grouchy Ladybug!
Bogen er bygget op i tre dele. I første del skildres, hvordan faget dansk bliver til i tiden fra 1900 til 1958, hvor der i begyndelsen af 1900-tallet bygges på dannelse og opdragelse. Desuden skildres skolelovenes bestemmelser for faget i samme periode. Den beskriver reformpædagogikkens bestræbelser på at skabe en demokratisk skole efter
1945. Anden del skildrer tiden fra 1958 til 1976 og kaldes danskfagets åbning, I Den blå betænkning fra 1960 tages der i højere grad udgangspunkt i elevernes udvikling, og der arbejdes med poetisk leg samt forskellige former for undervisning. Tredje del beskriver danskfaget i opbrud fra 1976 til 1995. I 70‘erne er opbruddet stort med
fagkritik, lærebogskritik og kritik af fagets kvalitet, og faget politiseres i stigende grad. Erfaringspædagogikken får stor betydning, og dansklærerens socialpædagogiske arbejde bliver mere omfattende. De skiftende læseplaner Dansk 76, Dansk 84 og Dansk 95 og de tilhørende debatter gennemgås. Det afsluttende kapitel er en oversigt over
de skiftende dannelsesidealer gennem det 20. århundrede og synet på det sproglige arbejde.
Ledelseshåndbogen er en anderledes type ledelsesbog, der tager udgangspunkt i dig som læser med tanke på, at du skal se på dig selv udefra og arbejde med dit eget lederskab igennem refleksion over konkrete situationer fra din hverdag med interaktioner med medarbejdere, lederkollegaer og din egne leder. Bogen er en håndbog i
praktisk ledelse, som giver læseren en række redskaber til arbejdet med ledelse. Bogen kræver ingen forudsætninger, men du skal havde lyst og mod til at se på dig selv udefra og til at arbejde med dig selv. Bogen gennemgår alle de emner, som du som leder kommer i berøring med. Bogen starter med en indføring i de fire lederroller, at
lede indad, her bliver læseren bedt om at reflektere over egne værdier, prikker med mere. Lede nedad, her tager forfatteren os med ind i universet, at arbejdet med lederskabet over et team af individuelle medarbejdere. Lede horisontalt, vigtigheden af de gode relationer til resten af organisation samt de eksterne samarbejdspartnere. Lede
opad, en indføring i hvordan man kan lede sin egen leder. Ledelseshåndbogen er i bogstaveligste forstand en værktøjskasse, den er til for at gøre det let for læseren at bruge læringen fra bogen direkte i dennes hverdag, og den er spækket med skemaer, som kan kopieres direkte til eget brug. Skemaerne kan downloades fra hjemmesiden
www.reframingleader.dk. Forfatteren har krydret Ledelseshåndbogen med en masse anekdoter fra den virkelige verden, som i høj grad underbygger hendes pointer. Hun deler hendes tanker og erfaringer med læseren på et meget personligt plan og giver læseren et indblik i hende som leder og person.
1940 i Høyesterett
Mod nye mål. Læreår og fodboldliv
The Grouchy Ladybug
Skrivehåndbogen
Specialeprocessen
belyst ved familiebrev
Den ultimative guide til børn og unge om, hvad vi hver især kan gøre for at reducere den globale opvarming. Fyldt med nemme og sjove ting, som vi kan gøre for klimaet, dyrerne og hinanden. Bogen er fuld af facts, og den forklarer på en underholdende måde, hvad global opvarmning er, og giver 50 gode tips til, hvordan
vi kan gøre noget ved det. Vi kan for eksempel købe mad, som er produceret i Danmark eller tage på cykelferie istedet for at flyve sydpå, og vi kan låne vores ting ud til vennerne. Fra ca. 8 år
Vi er alle forhandlere. Kjernen for å komme frem til en løsning er å være bevisst på hva begge eller alle parter ønsker å oppnå, partenes alternativer og interesser. Hvilken forhandlingsstrategi du velger i forhandlingene, er avgjørende for resultatet. Forfatteren tar her for seg posisjonsforhandlinger,
samarbeidsforhandlinger og konfliktforhandlinger som tre ulike typer forhandlinger. Forfatteren, Sigurd Knudtzon, er advokat og en av Norges fremste forhandlingseksperter. Han har årevis med erfaring med komplekse forhandlinger i inn og utland.
En tidlig morgen i marts 2015 modtager politiet et opkald fra en sygeplejerske på Nykøbing Falster Sygehus. Hun mistænker sin nære kollega for bevidst at dræbe patienter og frygter, at det netop er sket igen. Snart ruller en drabssag, som aldrig før er set i dansk retshistorie. Flere fortæller nu politiet, at også de
mistænker sygeplejersken for at forgifte patienterne, og nogle endda at de har gået rundt med mistanken i flere år. Men hvorfor har ingen reageret? Og hvor er beviserne? I denne dokumentariske beretning rekonstruerer journalist Kristian Corfixen den nattevagt, som siden førte til, at sygeplejersken blev idømt 12 års
fængsel for flere drabsforsøg. For første gang blotlægges politiets efterforskning, og bogen afslører en lang række detaljer om sagen, der ikke har været fremme i offentligheden før. Alle sagens hovedpersoner medvirker i bogen - heriblandt den dømte Christina Aistrup Hansen samt politiets kronvidne, som begge for
første gang udtaler sig offentligt om sagen. I bogen står overlægen, der anmeldte sagen, sammen med politiets kronvidne også frem med kritik af Nykøbing Falster Sygehus og det danske sundhedsvæsens måde at håndtere sagen på. For har vi lært af sygeplejerskesagen og forsøgt at forhindre, at noget lignende vil kunne
ske igen? Det mener de ikke. Kristian Corfixen dækkede sygeplejerskesagen for dagbladet Politiken, da den blev behandlet i by- og landsretten.
Det er aldrig for sent at blive den, du troede, du skulle være
Samtiden
- på arbejde og privat
Når kvinder forhandler
Dialogbilleder

Boka gir en usminket beretning fra virkeligheten i dagens skole og hvordan det straffer seg å være faglig sterk. Den bør leses av alle skoleinteresserte mennesker og framfor alt av politikere som snakker varmt om skolen, men ikke tør å ta tak i enkeltsaker eller personal¬saker som de pleier å si. Boka viser hvordan det går når man overlater slike saker til en inkompetent
utdanningssjef og rådmann. Boka bør derfor også leses av alle som er opptatt av ledelse i skolen og andre offentlige virksomheter. Det brer seg en kultur der fagligheten er under press. Tidligere stolte titler som rektor, skolesjef, helse- og sosialsjef, osv erstattes av ‘enhets¬ledere’, - byråkrater som tror de kan lede en hvilken som helst ‘enhet’ med de samme
metodene: Knallhard økonomistyring og ‘hard HR’ er deres svar på faglige utfordringer. Også psykologer, psykiatere og helsepersonell som får ofrene for denne personalpolitikken til behandling, bør lese denne boka. Boka er nemlig også historien om et passivt og handlingslammet arbeidstilsyn, en ikke-eksisterende bedriftshelsetjeneste og usynlige verneombud. For
behandlere og andre som ikke har opplevd tilsvarende, kan det være vanskelig å forstå hvor traumatiserende det er for engasjerte, rettskafne og dedikerte lærere å bli fratatt sitt yrke og gitt avskjed i ‘unåde’ uten at noen av de instanser som skulle ivareta arbeidstaker, gjør jobben sin. Samfunnets behandling av varslere etterlater seg mange ‘post-traumatiske stresssyndromer’ og hjelpeapparatet er i alt for stor grad handlingslammet. Men framfor alt er dette boka for alle lærere. Ønsker vi å ha det slik? Bør vi ikke slutte rekkene til forsvar av fagligheten og mot den inhumane personalbehandlingen som rykker inn på våre arbeidsplasser. Og hva med våre fagforeninger? Kan vi godta at de nærmest som en fast praksis arbeider
sammen med arbeidsgiver for å fjerne ‘brysomme’ medarbeidere?
Kulturanalyse - kort fortalt
Snakk om tro
Fra Norges kamp for retten
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