
FERIELÆSNING

Sommer-læsning. Her er A4-læsernes
yndlingsartikler
Af Henrik Bay

Fredag den 1. juli 2016, 12:30

Del:

 

Skal man virkelig være elitesoldat for at være offentligt ansat? Er social dumping en
fiktion, som fagbevægelsen har udtænkt for at skræmme danskerne? Og hvordan
trives de danske skolebørn? Det har A4-læserne fordybet sig i siden sidste sommer.
Sommeren er fordybelsens højtid. Den kan med fordel bruges i Ugebrevets arkiv.
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Ugebrevet A4 holder sommerferie frem til 8. august.

Men fortvivl ej! Her er de ti artikler, der har været mest populære blandt A4-læserne det
seneste år - der må være en enkelt eller to, du endnu ikke har læst.  

1. Stress-ekspert: Man skal nærmest være elitesoldat for at være ansat i det
offentlige i dag

Når offentlige arbejdsgivere forventer robusthed og modstandsdygtighed hos medarbejdere,
som konstant kostes rundt gennem besparelser og forandringer, er det tegn på en syg
ledelseskultur, siger stresseksperten Thomas Milsted. Han rammer tilsyneladende plet i sin
beskrivelse af livet som offentligt ansat. Interviewet er i hvert fald den mest læste artikel på
UgebrevetA4.dk det sidste år. Læs artiklen her

2. Find dit barns skole: Sådan trives de danske skolebørn

Mange forældre har klikket sig gennem denne artikel og undersøgt deres børns skole grundigt
for trivsel og mistrivsel. I et Danmarks-kort har vi samlet data fra den første landsdækkende
måling af af børnenes trivsel på samtlige folkeskoler - det var efterspurgt viden. Læs artiklen
her
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3. Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige
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Den traditionsrige måling fra A4 (vi gennemførte en tilsvarende for fem og ti år siden) viste i
år, at sosuer, sygeplejersker og pædagoger har fået højere anseelse i befolkningen.
Sygeplejerskernes forbundsformand, Grete Christensen, tolker resultatet som udtryk for en
ulmende protest med det merkantile samfund, hvor alting opgøres i kroner og øre og
effektmålinger. Læs artiklen her

4. Offentlig ledelse er en alvorligt syg patient

Man aner en trend - ledelsen i velfærdssamfundets maskinrum er simpelthen noget, som
ligger vores læsere meget på sinde. I dette interview siger to forfattere til en kritisk bog om
konkurrencestaten, at vi står midt i en offentlig ledelseskrise, som ikke er set mere alvorlig
siden 1864. Læs artiklen her

5. Anders Samuelsen: Fagbevægelsen har opfundet social dumping for at skabe
angst

Og så er der dem, der går i flæsket på tidens vigtigste debatter ved at sige noget, som stort
set alle er uenige i - eksempelvis Anders Samuelsen, som i dette interview argumenterer for,
at social dumping er en slags luftkastel opfundet af fagbevægelsen. Læs artiklen her

6. Elever trives bedst på mindre folkeskoler

Ovennævnte undersøgelse af skolebørns trivsel - kombineret med data om skolestørrelse -
viser, at børn trives mindre godt i de store skoler, som politikerne ellers foretrækker på grund
af økonomiske stordriftsfordele og mulighed for en stærkere faglighed. Læs artiklen her

7. Danskernes tillid til politikerne er forsvundet

Decembers mest læste artikel var nok ikke den julegave, som Lars Løkke Rasmussen, Mette
Frederiksen & Co havde mest lyst til at åbne. Folketingets formand, Pia Kjærsgaard,
begunder tillidskrisen med partihopperi, løftebrud og andre unoder, der bringer politikere i
miskredit. Læs artiklen her

8. Arbejdsgivere efterspørger robusthed

Arbejdsgivere foretrækker i stigende grad teflonmennesker, der ikke lader sig mærke af
stress, omstillinger, sparerunder, travlhed mm. Begrebet robusthed dækker over, at man
som medarbejder skal kunne tåle hvad som helst, siger sociolog, der har gransket tidens
selvhjælpsbøger. Læs artiklen her

9. Ekspert i offentlig ledelse: Det er på tide at skrotte kontrolhysteriet

Og kontrol og effektmålinger er som bekendt sjældent motiverende for engagerede
mennesker. Læs artiklen her

10. Offentlige ledere magter ikke det psykiske arbejdsmiljø

Chefen er ikke til nogen nytte, når man som medarbejder bliver overvældet af stress eller
dårligt arbejdsmiljø, mener offentligt ansatte. Det kan der godt være noget om, siger de
offentlige ledere. Kun 44 procent mener selv, at de i høj grad er klædt godt på til at sikre et
godt psykisk arbejdsmiljø. Læs artiklen her
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via GIPHY
Det næste nyhedsbrev lander i din mailbox den 8. august om morgenen. Redaktionen
ønsker dig en god sommer!
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