NY BOG OM VIDENDELING OG
SIDEMANDSOPLÆRING

NYHEDSBREV FORÅRET 2021

Ny bog om videndeling og
sidemandsoplæring
_____
Det er svært at forstille sig et arbejdsliv helt uden læring. Hvis chefen indkalder til
orientering om den seneste udvikling inden for jeres felt, og du svarer: ”Ny viden –
ellers tak det er faktisk ikke lige noget for mig,” ville der nok være nogle, som undrede
sig. Det ligger næsten i kortene, at ny viden er godt, at læring er lig med udvikling,
fremdrift og vejen til et rigere liv. Men selv om endestationen er attraktiv, kan rejsen
dertil godt være besværlig. Selve erhvervelsen af ny viden og nye kompetencer kan
være bøvlet.
Desværre bliver viden alt for ofte bliver
delt vilkårlig, forhastet, ustruktureret
eller uden øje for kollegaens
forudsætninger og faglige ståsted og
konsekvensen er at kollegaen står
tilbage demotiveret, desorienteret og
drænet. For den erfarne medarbejder,
som allerede behersker de faglige
kompetencer, kan en ny kollegas
forvirring og uvidenhed til tider tricke
en velkendt frustration: ”Hvor svært kan
det være?” Og svaret er selvsagt: ”Det
kan være rigtigt svært”.
Læring er krævende og koster mange kræfter. Det er desværre ikke nok bare at gøre
relevante informationer tilgængelige for den, der skal lære. Hvor fristende det end
kan være blot at referere til gældende arbejdsbeskrivelser og procedurer. ”Tjek lige
intranettet … eller prøv at Google det … ”. Langt de este af os er ved at drukne i
informationer, men tørster efter viden. Sidemandsoplæring kræver, at
man aktivt og kyndigt deler sin viden, og at man lægger kræfter i at forklare, instruere,
visualisere og uddelegere.
Nu kan vi endelig, og med en stor og
helhjertet stolthed, dele med jer, at
Line Sander, direktør i SUPPLEMENT,
der i snart 20 år har arbejdet med
videndeling og sidemandsoplæring har
samlet en perlerække af teknikker,
teorier og tricks i
bogen ”Sidemandoplæring –
videndeling i praksis”.
Bogen udgives hos Gyldendal Business
den 25. februar 2021.
Den er en håndsrækning til de mange mentorer, ledere, superbrugere og
elevvejledere, som vil sikre en stejl læringskurve hos deres kollegaer – og som ønsker
at blive klogere på hvordan de skal lykkes med succesfuld sidemandsoplæring.

20% RABAT ved forudbestilling af bogen
Du kan allerede nu forudbestille bogen og sikre dig dit eksemplar. Og hvis du bestiller
inden den 25. februar 2021 får du 20 % rabat.
Du nder bogen her: shop.supplement.dk
Brug rabatkoden: nyhedsbrev
Som et helt særlig tilbud til vores nyhedsbrevslæsere får du mulighed for helt gratis at
downloade to kapitler fra bogen. Download dem her
Line Sander fortælle om tankerne
bag sin nye bog
Gyldendal har sat Line Sander i stævne
for at høre mere om hvorfor hun har
skrevet bogen, hvem den er skrevet til
og hvad den kan bidrage med.
Du kan se videoen her

De bedste hilsner
SUPPLEMENT AS

ÅBNE KURSER
_____
Forhandlingsteknik – København: Den 8/3 2021
Stress i arbejdslivet – København: Den 22/3 2021
Sidemandsoplæring – e ektiv videndeling – København: Den 21/4 2021
Hurtiglæsning – København: Den 22/4 2021
Styr på tiden – København: Den 26/4 2021
Få succes med din online undervisning – København: Den 3/5 2021
Service med stort S – København: Den 18/5 2021
Svesken på disken – København: Den 2/6 2021
Bliv en bedre underviser – København: Den 2-3/6 2021

ÅBNE ØKONOMI KURSER
_____
Bogholderi for begyndere – og opfriskning – Århus: Den 3-4/3 2021 Flere datoer i 2021
Knæk et regnskab – København: Den 17/3 2021 Flere datoer i 2021
Regnskab for ledere – København: Den 17-18/3 2021 Flere datoer i 2021
Projektøkonomi – København: den 14/4 2021
Økonomi og regnskab for PA’er – København: Den 11/5 2021
Økonomistyring og budgettering – København: Den 1/6 2021

Supplement AS
Søgårdsvej 34, 2820 Gentofte.
Tel. +45 3990 2688, Mail: info@supplement.dk
Du modtager denne mail, da du ved en lejlighed har tilmeldt dig
vores nyhedsbrev.
Du kan afmelde dig herunder.
Unsubscribe

