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Innovation og ledelse Kjeld Fredens Hent PDF Forlaget skriver: Den kompetente leder er sin egen læremester,
før han er andres. Ledelse skal trænes, men vil du blive din egen læremester, uanset hvad du leder, skal du

have indblik i din særlige måde at tænke på.I

nnovation og ledelse - Hjernen som medspiller retter opmærksomheden mod lederens hjerne og de kognitive
kompetencer, der ligger bag lederens opleve-tænke-handleevne.

Bogen giver et nyt syn på tænkning og imødekommer et behov for at tænke fremtiden på nye måder. Syv
ledelseskompetencer, fem tænkemåder og den innovative videnproces bringes i spil. Luppen på lederhjernen
skal spotte viden i bevægelse, den sætter fokus på den verden, lederen erfarer, giver udtryk for, tænker over

og omformer i samme proces.

Følgende videnområder og deres dynamiske samspil uddybes og behandles:
Skabe en vision

Udforme en mission
Forme og motivere et følgeskab
Skabe en dynamisk social struktur

Sprede tillid og optimisme
Udvikle talent

Opnå resultater - innovation og kreativitet.

Bogen er velegnet til undervisning på videregående uddannelser, men kan med fordel læses af alle, der
interesserer sig for ledelse.

Kjeld Fredens er, udover at være hjerneforsker, også kendt for sin foredragsvirksomhed, hvor han taler om
emner som innovation, kreativitet og ledelse.
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