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Hvad er den lærende organisation? Hvorfor taler alle om den? Hvilke fordele giver den? Hvorfor bliver disse
principper så vigtige? Hvor og hvordan implementeres den?Hvilke faldgruber og danske erfaringer kan man
lære af, før man selv går i gang?Tune Hein-Sørensen belyser dette gennem en række praktiske eksempler,

teori og metoder til implementering. Hvordan opbygges forandringsevne? Der er mange kortsigtede svar, men
den lærende organisation er et langsigtet svarpå det accelererende forandringstempo. Det er samtidig starten
på informationssamfundet - når edb gør information til hvermandseje, bliver læring til konkurrencekraft!

Lærende organisationer er selvudviklende og skaber fornyelse. Internt ved at udvikle arbejdsprocesser, adfærd
og produkter. Eksternt ved at udvikle markeder, leverandører, samarbejdspartnere og kunder. Lærende

organisationer kan håndtere forandringer, udnytte vidensmæssige stordriftsfordele, skabe kreativitet og forny
sig - uden at være tvunget af en krise.

Organisation og ledelse Jody Gittel Relationel koordinering Organisation og ledelse Front Cover. Hvis du vil
skabe forandring i en organisation kræver alle tre dimensioner betydeligt arbejde. Du vil opleve at få helt nye

perspektiver på både din organisation og organisatoriske forandringer som afsæt for et bredere .
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Analyse forandringsparathed En succesfuld gennemført forandring kræver at ledelsen og projektorganisation
er klar over hvilke faser og udfordringer forandringen har. Vi faciliterer forandring indefra i jeres organisation
for at sikre værdiskabelse gennem involvering af de mennesker som vil blive berørt af forandringen og de

mennesker som skal være med til at skabe forandringen. Organisation og forandring den lærende
organisation. I en ny publikation inviterer Væksthus for Ledelse dig tæt på forandringsledelse i praksis.

Opgaven for en forandringsagent er at definere hvilken forandring der skal ske og. Succes i et
forandringsprojekt kan kun opnås hvis ITmedarbejdere og ITprojektledere har en personlig integreret praksis
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og reflekteret stil som forandringsagenter. Hver person har en større viden om hvordan de skal reagere på
forandring og kan begynde at håndtere deres personlige udvikling. En konceptuel . I daglig tale anvendes
ordet forandring. Skal forandringen lykkes med succes er dialog og relationelle færdigheder helt afgørende.
Har lavet en model der beskriver læreprocesser og forandring i en organisation. Du er her Om os Organisation

Koncern HR Uddannelse Udvikling og Arbejdsmiljø .
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