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Denne digtsamling rummer et konventionsbrud i forhold til de traditionelle fortællinger om ledelsesteorier.
Forfatteren har jagtet de bagvedliggende metaforer, der skjuler sig imellem linjerne i ledelseslitteraturen og
danner gennem digtene levende billeder, vi kan koble os på med alle sanser.
Disse ledelsesdigte kan anvendes i opgaver og projekter som kryderier til at antyde eller understrege et
budskab. Digtene kan også hænges op på elektroniske eller fysiske opslagstavler som små daglige spejle man
kan kigge i eller som icebreakers eller tjek-outs i undervisning af ledere. Her skaber Niels Jægerum en
antifundamentalistisk dialog mellem sværmen af teorier og knytter dem til sanselige metaforer med spor af det
levede organisatoriske liv.
Lektor Ulla Senger, ph.d. Ledelses- og organisationskonsulent Det, der slår mig allermest i den forbindelse, er
den stilhed, der hænger i rummet når tonerne fra de sidste strofer fra digtene klinger hen ... refleksionens
stilhed Anne Agerbak Bilde Ledelses- og organisationskonsulent Jeg tænker, at fremtidens ledere vil få det
svært uden ledelsesteori på diplomniveau, og endnu sværere uden Jægerums poetiske ledelsesteori. Vivi
Cadby Institutionsleder

Et samfund er et fællesskab. Sjællands Kegle Union (SKU) er det yngste medlem af Dansk Kegle forbund
(D. The common VAT system in the EU sets rules applicable to all EU countries.
Sjællands Kegle Union (SKU) er det yngste medlem af Dansk Kegle forbund (D. Ke. Discover how to
facilitate learning from experience, how to engage everyone in meaningful reflection and how to make
learning more transferable. Uanset hvilke problemer eller spørgsmål du har, er Rockpanel altid klar til at
hjælpe dig. Søg millioner af adresser og finde den nøjagtige person, du er på udkig efter. Find mennesker ved
navn, telefonnummer, adresse og meget mere. Ingen hokuspokus eller komplicerede principper om. Vores
produktområder omfatter bl. inkontinens og sygepleje, engangsartikler, personlige værnemidler, rengøring,
affaldssystemer og forbrugsprodukter med. I SurveyBanken kan du lave egne analyser af danskernes
holdninger; f.
18. Sikker Slank-programmet handler om, hvordan du skaber et kalorieunderskud, der giver vægttab, du kan
fastholde. Afskeden afstedkom et hav af udmeldinger fra. Uanset hvilke problemer eller spørgsmål du har, er
Rockpanel altid klar til at hjælpe dig. Ke. Test din konflikt-stil (Denne test er inspireret af Thomas-Kilmann Konfliktmodellen) Ved at gennemføre denne test kan du få en større bevidsthed om din måde at. Sjællands
Kegle Union (SKU) er det yngste medlem af Dansk Kegle forbund (D.

