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Hvordan kan din organisation gøre mere med mindre? Hvordan kan I gøre det bedre end før? Hvordan kan I
vende fiaskoer til succes?Baseret på syv års forskning og virkelige cases viser bogen Opløftende ledelse,
hvordan ledere i højt præsterende organisationer har inspireret og løftet deres teams til bedre præstationer.
Begrebet opløftende ledelse defineres som seks indbyrdes forbundne faktorer, der tilsammen udgør en rejse
mod succes. Hver af disse faktorer peger også på visse indre spændinger mellem det, man konventionelt
betragter som henholdsvis bløde og hårde aspekter af ledelse og administration – spændinger, som opløftende
ledelse snarere hilser velkommen og drager fordel af end forsøger at undgå og eliminere.De seks faktorer, der i
bogen er beskrevet med hvert sit selvstændige kapitel, er:At drømme med beslutsomhedKreativitet og
modstrømmeSamarbejde med konkurrenterPushing og pullingAt måle med meningBæredygtig succes.Med
afsæt i de seks faktorer og strategier fra forskellige cases identificerer Andy Hargreaves, Alan Boyle og Alma
Harris i sidste kapitel en række konkrete måder, du kan forbedre din egen præstationsevne og
præstationsevnen hos mennesker omkring dig på – for således at løfte din organisation og skabe bedre
resultater.Bogens eksempler er hentet fra organisationer så forskellige som uddannelsessystemer, sportshold
og bilfabrikanter, herunder det engelske skoledistrikt Tower Hamlets, uddannelsessystemerne i Singapore og
Finland, internetskobutikken Shoebuy.com, Fiat, Dogfish Head Craft Brewery, Marks & Spencer, Cricket
Australia, Burnley Football Club, Vancouver Giants m.fl., og bogens målgruppe er således ledere og
mellemledere i alle former for organisationer

Liverpool Football Club er en engelsk fodboldklub fra Liverpool – ofte forkortet Liverpool FC, eller mere
simpelt LFC. Tidehvervs hjemmeside med artikler fra det teologiske tidsskrift: Tidehverv, der udkom første
gang 1926. ) formulerede tre appelformer, som han mente, at retorikere kunne anvende i deres forsøg på at
overbevise sin modtager. Fra Ejer Baunehøj til Kebnekaise. Filosoffen Aristoteles (384-322 fvt.
Miljømedarbejder til Center for Plan og Miljø. Skaber af vores Next. Arbejder du struktureret, systematisk og
effektivt. Liverpool F. Køb 'Fremtidens organisation - en illustreret vejledning til meningsfulde former for
samarbejde (visuel udgave)' bog nu. Miljømedarbejder til Center for Plan og Miljø. Flere lever længere. Jens
har idræt i blodet og idrætten i Aarhus ligger hans hjerte nær. Skaber af vores Next. Har du overblik og
gennemslagskraft. Tidehvervs hjemmeside med artikler fra det teologiske tidsskrift: Tidehverv, der udkom
første gang 1926. Vi skal sikre langsigtet planlægning af det offentlige bygge- og anlægsprogram, som.

