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Institutionsleder Hans Morild Hent PDF Forlaget skriver: Institutionsleder - fra passiv til aktiv udøvelse er en
bog, som sætter fokus på lederopgaven og ledelse på institutionsområdet. Forfatteren Hans Morild giver

anvisninger og resultater til at opfylde drømmen om at være en god leder, og sådan en drøm har alle, som er
lederaspiranter eller allerede ledere i en eller anden udstrækning.

Bogen giver dig nogle redskaber til at nå denne drøm. Og da du ikke skal have en drøm uden at afprøve den,
så vil bogen være et godt redskab. Selvom det tit kun er fantasien, der sætter grænser for at nå ens mål, så er

det godt at have nogle redskaber.

Som leder bliver du stillet over for krav om udvikling og resultater. Bogen vil give dig nogle anvisninger på,
hvordan du kan synliggøre udvikling og resultater.

Bogen giver dig også nogle redskaber til at opnå overblik i din ledelse, og overblik giver dig mulighed for at
være visionær i din ledelse, for ikke at forglemme at det også giver overskuelighed og arbejdsglæde. Den

leder, der kan overskue og lide sit lederjob, er en bedre leder.

Lederen skal kunne sætte grænser og mål, og bogen giver anvisning på, hvordan du kan være grænsesættende
på en konstruktiv måde.

Er du som leder ´kørt træt´ i lederopgaven, kan du finde et nyt engagement i bogen. Det er kun dig selv, der
kan finde nye veje i din lederopgave.
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