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Det å hjelpe andre har alltid vært viktig i menneskers liv, ja, helt nødvendig for artens overlevelse.
Profesjonelle hjelpere har gjerne en indre drivkraft, en energi, som utløses i møtet med dem som ber om hjelp,
men denne er vanskelig å måle - og også å se for utenforstående. En leders viktigste oppgave er derfor å
frigjøre og forvalte denne energien på en best mulig måte. De gangene mål- og resultatstyring synes å virke
etter hensikten, er når det er tilstrekkelig samsvar mellom dennes rasjonelle formuleringer og det som gir
mening for dem som utfører primæroppgavene, og når akademisk og praksisbasert kunnskap møter hverandre
i en gjensidig respekt for den andres bidrag.
Denne boken er skrevet ut fra erkjennelsen av at vi som tenkende, handlende og hjelpende mennesker alltid er
deler av en større sammenheng. Her vises hvordan den bevisste tenkningen oppstår, i et samspill med andre,
og hvordan fortellingene - i motsetning til rasjonell tenkning - holder oss sammen. At ordene er forsvinnende
små enkeltdeler i en uendelig stor virkelighet, og at det som anses som en god og riktig handling, ikke kan
fanges i ord, men handler om å finne tilbake til noe som fantes før ordene.
Boken er myntet på alle hjelpere, først og fremst de profesjonelle hjelperne i helse- og sosialomsorgen og
eldreomsorgen, og deres ledere på alle nivåer.

. og krever en fleksibel holdning til hvordan budskap skal kommuniseres til ulike målgrupper. Reklamebyrået
Mål og Mening® har oversikt over mulighetene. Mål & mening skrivebordsbakgrunn 1152x864. Mål &
mening skrivebordsbakgrunn 1024x768. Mål & mening skrivebordsbakgrunn 800x600. Slik gjør du. Windows
Gir mål mening. e-merking. Ferdigpakka varer som blir eksportert frå eit land til eit anna innan EU blir
gjenstand for ulike regelverk med tanke på nettoinnhald. Gir mål mening. Stoler du på smartmåleren din?
Smartmåleren holder øye med strømforbruket ditt. I snart 40 år har jeg vært i idretten. Som utøver, mamma,
aktivitetsleder, trener, leder, kurslærer i barneidrett, jobber med inkluderingsperspektivet i. Bedriften Mål Og
Mening AS i Bodø i Bodø kommune driver innen bransjen programmeringstjeneste. Bedriftsdatabasen.no gir
deg regnskapsinformasjon, kart, telefon og. Fra mål til mening. Hvordan skape sammenheng og forståelse i
læreplanarbeid og vurdering? Henning Fjørtoft Førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk, PLU Mange av de
riktig fine koke-og matbøkene finner man i utlandet. Eneste problemet med dette er at oppskriftene ikke
inneholder de samme måleenheter som.
Sporliste. Mål & mening; På vift; Derfor e du sterke/Derför är du stark; Som vatten bara kan; Hu male
meg/Hon målar mig; Sommar; Mer & mindre; Eg solgte mi sjel. Mål & Mening Erling Engh fra Kjelsås, Oslo.
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