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Uddannelse og skoler, sundhedsvæsen og sygehuse hører til velfærdsstatens kerneopgaver.
Kravene er lydhørhed over for borgerne, lighed og kvalitet samt økonomisk effektivitet. De store krav er en
organisatorisk udfordring. Den danske model overlader opgaven til det offentlige. Repræsentativt folkestyre
og et offentligt styringshierarki er set som en løsning, som balancerer kravene over for hinanden. Den danske
model er siden 1980'erne udfordret af en konkurrencemodel. Brugernes frie valg er sammen med konkurrence
de anbefalede løsninger. Det skaber økonomiske tilskyndelser, som får institutionerne, deres medarbejdere og
ledelse til at lytte mere til brugerne og tænke mere på økonomien, er logikken. Er den ene model bedre end
den anden? Eller er det sådan, at hver gang man vinder noget, så sætter man noget andet over styr? Svaret er,
at det gør en forskel, hvordan man løser opgaven. Frit skolevalg skaber ulighed og giver ikke bedre skoler. Frit
sygehusvalg og konkurrence går derimod ikke ud over ligheden på sundhedsområdet, men den skaber heller
ikke mere effektive løsninger. Men forskellen mellem modellerne fortoner sig. Politikerne forbeholder sig ret
til at gribe ind, uanset hvordan man indretter sig. De sikrer på den måde lydhørheden over for brugerne og
vælgerne, medarbejderne og deres organisationer.
JACOBSEN Bent. Ord til eftertanke Kærligheden som troens handlingsdimension. Målsætningen er lige
adgang til en. Hvad er begrundelsen, spørger engelsk uddannelsesforsker STYRK ANBRAGTE BØRNS

LÆRING OG LIVSDUELIGHED - Egmont Rapporten 2017 Her er 33 facebook-opdateringer fra marts 2018.
social kritik, tidsskrift, backliste, bestilling, indholdsfortegnelse, forsider, omslag, uden politiske bindinger,
sandhedssØgende, objektiv, faglig, uafh ngig. Gersing-udvalget foreslår ledelsesstyring af studienævnene, så
lærere og studenter afkobles. Hvad er diakoni. 10% studierabat fratrækkes den angivne pris Kompendier kan
ikke bestilles på webshoppen Find os på facebook, her ser du om dit kompendie er ankommet Indledning I den
følgende artikel analyseres New Public Management (NPM). Formålet er såvel at analysere NPM som
koncept for (styringen) af den offentlige sektor. 10% studierabat fratrækkes den angivne pris Kompendier kan
ikke bestilles på webshoppen Find os på facebook, her ser du om dit kompendie er ankommet Indledning I den
følgende artikel analyseres New Public Management (NPM). Gersing-udvalget foreslår ledelsesstyring af
studienævnene, så lærere og studenter afkobles. Vi har svaret.
I Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det. Hvad er begrundelsen,
spørger engelsk uddannelsesforsker STYRK ANBRAGTE BØRNS LÆRING OG LIVSDUELIGHED Egmont Rapporten 2017 40 Kompleksitet i velfærdsstatens frontlinje afdelingsledere (herefter frontledere),
men også den centrale ledelse, tillids- og arbejds-miljørepræsentanter samt. De mange datalæringsinitiativer
og Keld Skovmands vigtige ph. Hvad er diakoni. I Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er
omskåret eller ej, men det.

