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Giv agt! - sådan leder du dine tropper Jette Skeem Hent PDF Vores mission er at løse opgaven. Der er ikke
noget, der hedder at trække sig eller give op. Vi bliver ved, til vi har løst pgaven. Opgaveløsningen er

afgørende i Forsvaret. Og da det er mennesker, der løser opgaver, er lederens indsats rettet mod at give sine
medarbejdere de redskaber, de har brug for. Hele ledelsesstrukturen understøtter, at alle i hierarkiet har

handlekraft til at løse de opgaver, de står over for. For er de ikke klædt på til at handle, kan det koste liv. Giv
agt! deler ud af de ledelsesredskaber, lederen i Forsvaret bliver trænet i, og du får et grundigt indblik i, hvad
en leder i Forsvaret kan og gør. Bogen er fyldt med ledelsesredskaber, du let kan anvende og implementere i

din hverdag som leder. Du kan blandt andet læse om redskaber som briefing, feedback, 1/3-reglen, 5-
punktsbefaling samt leder- og medarbejderudviklingsredskaber. Derudover får du inspiration til og gode råd
om, hvordan du passer godt på dine medarbejdere både i den almindelige hverdag, og når hverdagen byder på
kriser og stress. Giv agt! byder også på spændende interview med nuværende samt tidligere officerer, der nu
arbejder i det civile. De trækker en masse lærdom og inspiration ud af deres erfaringer fra Forsvaret for at dele

det med ledere i danske virksomheder og organisationer.
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trække sig eller give op. Vi bliver ved, til vi har løst pgaven.

Opgaveløsningen er afgørende i Forsvaret. Og da det er mennesker,
der løser opgaver, er lederens indsats rettet mod at give sine
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kan anvende og implementere i din hverdag som leder. Du kan

blandt andet læse om redskaber som briefing, feedback, 1/3-reglen,



5-punktsbefaling samt leder- og medarbejderudviklingsredskaber.
Derudover får du inspiration til og gode råd om, hvordan du passer
godt på dine medarbejdere både i den almindelige hverdag, og når

hverdagen byder på kriser og stress. Giv agt! byder også på
spændende interview med nuværende samt tidligere officerer, der nu
arbejder i det civile. De trækker en masse lærdom og inspiration ud
af deres erfaringer fra Forsvaret for at dele det med ledere i danske
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