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Team Sif Rishøj Hent PDF Forlaget skriver: Grupper, team, taskforces... Vi har mange forskellige måder at
omtale den arbejdsform, som præger rigtig mange arbejdspladser i dag - det mere eller mindre formelle og
systematiske samarbejde mellem flere individer. Bogen beskæftiger sig med teamarbejdet - hvordan det

startes op og hvilke faldgruber der er heri. Men samtidig er det også en bog om, hvordan teamet skal plejes,
for at det til stadighed fungerer så optimalt så muligt. Et team skal således ikke bare etableres - det skal også

hele tiden vedligeholdes.

Hvad enten du er i gang med teamarbejdet eller overvejer det, så er denne bog et udmærket afsæt som
refleksionsværktøj. Samtidig indeholder bogen flere konkrete værktøjer til at angribe de udfordringer

teamarbejdet giver - både i etablerings- og konsolideringsfasen.

Bogen indeholder seks cases fra forskellige organisationer, som eksemplificerer bogens pointer og
lærepunkter og inspirerer til, hvordan teamarbejdet kan gribes an.
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