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Hvis din hest er død - så stå af Karina Lange Hent PDF Mange lærere, pædagoger og ledelsesteams bruger alt
for mange ressourcer på at håndtere hverdagens konflikter og dilemmaer. Denne håndbog viser, hvordan
mange af de opgaver, der vokser, kan løses ved hjælp af enkle coachingteknikker. På grundlag af solid

erfaring inden for institutions- og skoleverdenen præsenterer Karina Lange en række inspirerende øvelser, der
kan lette arbejdslivet og i sidste ende føre til mere arbejdsglæde for den enkelte. Hun gennemgår i let og
humoristisk tone coachingstrategier i forhold til lærerens og pædagogens egen rolle, samarbejdet med

forældre, kolleger og ledelse, planlægning, feedback og arbejdsglæde. Karina Lange er tidligere lærer og har
10 års erfaring fra folkeskolen. Hun er selvstændig coach og afholder workshops om blandt andet samarbejde
og feedback på skoler, i institutioner og i private virksomheder. Hun har desuden stor erfaring med coaching

af ledelsesteams på skoler og institutioner. Bogen er illustreret af Sarah Hvass.
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