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The Twistrose Key
Ill. (TemaNord 1996 ; 518) ISBN 92-9120-826-4 Natur i nærmiljøet, friluftsliv og
livskvalitet var sentrale stikkord for den nordiske konferansen som ble arrangert på
Leangkollen i Asker i februar 1995. Målet for konferansen var å stimulere
kommunene til å ta bedre vare pånatur og friluftsinteresser i byens
nærmiljøområder. Det ble lagt vekt på å presentere forskning om sammenhenger
mellom fysiske omgivelser, friluftsliv, livskvalitet og miljøbevissthet, samt å
presentere eksempler fra nordiske byer. I denne rapporten finnes de forskjellige
deltakernes innlegg, fremførtpå deres eget språk. Illustert med både fotografier og
tegninger. Heftet.

Årsrapport
Sosio-teknisk forskning i Norge
Norwegian language version of "Managing Successful Projects with PRINCE2" (5th
edition, 2009, ISBN 9780113310593). A Norwegian PDF version is also available
(ISBN 9780113312399)

Norsk VVS.
Kongeriget Norges ordentlige Storthings forhandlinger in året
En faglig pådriver og en samlende faktor i det norske prosjektmiljøet. Slett
prosjektledelse koster bedrifter og forvaltningen flere milliarder kroner hvert år.
Det hevdes at dette i stor grad skyldes dårlig lederskap, samt lav kompetanse i
prosjektarbeid og prosjektledelse. Det finnes i dag ikke en obligatorisk opplæring i
prosjektledelse i Norge, selv om prosjektet snart er allemannseie. NFP jobber for å
formidle gode erfaringer på tvers av geografi, bransjer, alder, etc. Det er derfor
naturlig at vi bidrar til lage en håndbok i prosjektledelse for barn og unge. Denne
boken forklarer hva du bør finne ut av før du starter prosjektet, hvordan du holder
kursen underveis, og hvordan du avslutter og lærer av det du har vært gjennom.
Boken er rikt illustrert. Du får huskelister og

Teknisk ukeblad
The Nature of Project Leadership
The nature of projetct leadership; The project approach and project management
in perspective; The project management system; Management and motivation in
relation to project work; Practical consequences of the theoretical aspects of
project leadership.

Demokratiseringsprosessen i arbeidslivet
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Prosjektledelse trinn for trinn
Årbok
Norsk bokfortegnelse
Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2
NU-serien
The Project Management Life Cycle reveals the unique Method 123 Project
Management Methodology by defining the phases, activities and tasks required to
complete a project. It's different because it describes the life cycle clearly and
prescriptively, without the complex terminology rife throughout the industry. Its
comprehensive coverage, consistent depth and suite of tools will help managers to
undertake projects successfully. Containing hundreds of practical examples to
enhance the reader's understanding of project management, the book skilfully
guides them through the four critical phases of the project life cycle: initiation,
planning, execution and closure. Written in a clear, professional and
straightforward manner, it is relevant to the management of all types of project,
including IT, construction, engineering, telecommunications and government, as
well as many others. An essential guide to improving project management skills for
project managers, senior managers, team members, consultants, trainers or
students. Additional resources can be downloaded from http://tinyurl.com/bq2dbuw
by scrolling down to the 'Resources' section.

Norges utenrikshandel
Nordisk Utredningsserie
Pedagogisk orientering och debatt
Du rekker mer, får det bedre og får tid til overs. Klassikeren Få ting gjort! kommer
nå i totalrevidert og nyoversatt utgave tilpasset vår nye digitale hverdag. Få ting
gjort! er standardverket om hvordan man oppnår personlig effektivitet hjemme og
på jobben. David Allen regnes som en av verdens ledende tenkere innenfor
produktivitet, og en hel bevegelse har oppstått i kjølvannet av metoden hans.

Nytt om kvinneforskning
With a mysterious key, eleven-year-old Lin enters Sylver, the secret home to all
dead animals who ever loved a child, where she is reunited with her pet Rufus, and
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together they try to find the Winter Prince to help save it from destruction.

Norsk skogindustri
Skog industri
Specialundervisnings elever
Årsmelding
Kan skolen lære oss å mestre livet? Fra høsten 2020 kommer folkehelse og
livsmestring inn i læreplanen i den norske skolen. Denne oppdateringen av
Kunnskapsløftet er hilst velkommen av elever og lærere, helsepersonell og
samtlige politiske partier. Men lar egentlig livet seg mestre? Er mestring en god
målestokk for hvordan vi bør leve? Og vil livsmestring som tema i skolen svare på
de vanskene barn sliter med i dag? Psykolog og filosof Ole Jacob Madsen mener at
innføringen av livsmestring i skolen viser en tendens i vårt samfunn til å legge
stadig mer ansvar på individet – i dette tilfellet barna våre. Det virker enklere å
lære dem å takle presset, enn å faktisk redusere det. Men er vi bare i ferd med å
lage enda en arena der barna skal prestere? Ole Jacob Madsen (f. 1978) er
professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i
Oslo. Her forsker han på psykologiens påvirkning på samtidskulturen.

Natur og friluftsliv i byens nærmiljø.
Gartneryrket
Tidsskrift for samfunnsforskning
Norwegian agriculture
Nordisk råd
Norges offentlige utredninger
Bok og samfunn
Byggekunst
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Livsmestring på timeplanen
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