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Kerneopgaven i hverdagen. Et nyt perspektiv på formål og samarbejde.
’Kerneopgaven i hverdagen’ bygger på en grundig undersøgelse af kerneopgavebegrebet gennemført af forsker- og konsulentgruppe fra Aalborg Universitet og TeamArbejdsliv, og kerneopgaven defineres som:
Den kommunale enheds grundlæggende opgave med at skabe
langsigtede effekter i form af værdi for den enkelte boger
og/eller for samfundet.
Der samles i hæftet godt op på, hvad kerneopgaven er, og hvordan
perspektivet kan bruges.
Hæftet henvender sig til ledere og medarbejdere, der ønsker et fælles
afsæt for deres arbejde med kerneopgaven. Det gælder om løbende at
udvikle arbejdspladsens kultur gennem dialog og opgaverne, som både
er strategisk og meget tæt på det daglige arbejde.
Et hæfte der kan anbefales. Læs mere og download hæftet:
http://vpt.dk/kerneopgaven/sadan-bruger-du-kerneopgaven-ihverdagen
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Relationel Koordinering – ledelse af et effektivt samarbejde
Godt samarbejde på tværs af funktioner og faggrupper bliver stadig vigtigere for at
kunne løse velfærdsopgaverne effektivt. Denne publikation præsenterer hovedpunkterne i teorien om relationel koordinering, som meget enkelt beskriver, hvad der kendetegner godt samarbejde om en fælles opgave.
Teorien er formuleret af den amerikaske forsker Jody Hoffer Gittell, der giver sine bud
på, hvad ledere kan bruge den til i praksis. Det samme gør tre af de danske konsulenter, der har arbejdet videre med den amerikanske forskers tilgang.
Publikationen er udgivet af Væksthus for ledelse 2016 og er primært henvendt til ledere. Publikationen kan findes på
http://www.lederweb.dk/dokumentarkiv/publikationer/relationel-koordinering/

"Vi finder os ikke i stress!" - Reviderede stressværktøjer.
De reviderede stressværktøjer er udviklet af arbejdspsykolog Pia Ryom i samarbejde
med BAR SoSu. Værktøjerne findes nu i 2. udgave - revideret på baggrund af erfaringer fra arbejdspladser, som har brugt dem og flere forskere og praktikere har været
med til at revidere og gennemlæse.
I idékataloget finder du ny inspiration til arbejdet med stressværktøjerne i form af
gode råd til processen og nye korte øvelser.
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/stress/finderosikkeistress

