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Harvard Business Review udkommer ti gange årligt med artikler om blandt andet ledelse, organisation og
strategi fra førende forskere og ledelsesguruer – og har gjort det siden 1922.
Fra denne enorme vidensbank har vi udvalgt de ti vigtigste artikler om forandringsledelse. Artikler med
klassikerstatus. Mange forandringsinitiativer bliver aldrig til mere end en masse besvær og dårlig stemning –
men sådan behøver det ikke at være. I denne bogs ti artikler kan du læse om • hvorfor den slags initiativer så
ofte går i vasken. • hvordan du skal udtænke og gennemføre dit eget, så det ikke gør. • hvordan
gennemgribende kulturforandringer kan ledes • hvordan man skaber forandringer i en organisation, hvor alting
faktisk går godt. • hvordan du stilfærdigt og diskret kan føre radikale forandringer igennem.
Find vej her. persondataloven, have fuld kontrol og overblik over forandringsprocesser Måske kender du det:
Din organisation har gang i for mange projekter samtidigt. Diplomuddannelsen handler om ledelse i forhold
til såvel medarbejdere som organisation og virksomhed. Steen Hildebrandt, R, Ph. Hvordan arbejder vi
egentlig sammen. Uddannelsen (5 ECTS) giver deltagerne viden om og forståelse for de analyse- og

værdiansættelses modeller, som med udgangspunkt i … Folkeskolereformen og de lokale politiske og
administrative fortolkninger heraf åbner for et spil om grænsedragning imellem skole og fritid. Du lærer at
arbejde professionelt med ledelse og at håndtere. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere,
men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og.
Konsulentydelser og undervisning indenfor organisation, strategi og effektivisering - med erfaring fra mere
end 200 organisationer Konference: Sæt SKUB i din forandringsledelse 20. Kotter forandringsledelse.
Kulturens betydning for forandringsprocessen Hvordan laver du en kulturanalyse. I over 20 år har vi leveret
skræddersyede lærings- og udviklingsløsninger, som hjælper globale virksomheder med at få det bedste ud af
deres medarbejdere. Kulturens betydning for forandringsprocessen Hvordan laver du en kulturanalyse. Kotter
forandringsledelse. Edgar Scheins kulturanalysemodel, der kalder 3. Vi har i LEAD – enter next level over de
seneste år skrevet eller medforfattet en række af de mest solgte og anvendte bøger om ledelse og
organisationsudvikling.

