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Lær af de gyldne øjeblikke
En håndbog i ledelse med mening
Hvad definerer et gyldent øjeblik i dit arbejdsliv? Og hvorfor vinder både du og din arbejdsplads ved at gå
målrettet efter at få flere af slagsen?
Den offentlige sektor står ved et ledelsesmæssigt
vendepunkt. De sidste årtiers offentlige ledelse
har fokuseret på at måle og evaluere for at kunne
arbejde mere effektivt. For at kunne optimere
hvad, der skulle gøres, hvordan og hvornår. Men
der er brug for også at fokusere på hvorfor. Der er
brug for at fokusere på, hvad meningen med ar‐
bejdet er på plejehjem, daginstitutioner og skoler
– for både de ansattes og borgernes skyld.
Lær af de gyldne øjeblikke præsenterer et tanke‐
sæt og en helt konkret metode til at skabe mere
mening i hverdagen. MeningsMetoden er en pro‐
ces i seks faser, der sætter ledere og medarbejde‐
re i stand til at arbejde strategisk med kvalitet –
og skabe flere gyldne øjeblikke i arbejdslivet.
Til hvert af bogens kapitler er knyttet et interview med teoretiske eksperter og samfundsdebattører, der
perspektiverer et særligt aspekt af metoden, og seks praktikere, der selv har prøvet kræfter med at skabe
flere gyldne øjeblikke i deres arbejdsliv og på deres arbejdsplads.
En Megafon‐måling fra 2014 viste, at hver niende offentligt ansatte i løbet af det sidste år havde været
sygemeldt med stress. Undersøgelsen viste også, at arbejdspladser, hvor dialogen med ledelsen er dårlig,
og hvor der ikke reageres på et dårligt arbejdsmiljø, havde dobbelt så mange stress‐syge medarbejdere.
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