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Bøger om samarbejde
Forældreinddragelse - til barnets bedste af Lene Jørgensen og Steen Kabel, Børnesagens
Fællesråd, 2006
Forældrehåndbogen er udgivet som en håndbog til fagfolk. Den skal skabe inspiration og viden. Til
at inddrage forældre og børn i undersøgelser, beslutninger og i at gennemføre indsatser til gavn for
børns udvikling. Håndbogen beskriver, hvordan vi sikrer information, involvering og samarbejde
mellem familie, forvaltning og anbringelsessted.
Mentalisering i ledelse og samarbejde af Janne Østergaard Hagelquist. Hans Reitzels Forlag,
2019
Mentaliseringsbegrebet er udgangspunktet for denne bog, som behandler det både teoretisk og
med konkrete eksempler og praksisnære cases. Begrebet anskues særligt ud fra et
ledelsesmæssigt perspektiv i en socialfaglig kontekst, hvor man ønsker at etablere tillidsfyldt
samarbejde med medarbejdere og andre samarbejdspartnere. Derudover beskriver bogens
forfattere blandt andet også, hvordan konflikt og stress kan bearbejdes ud fra et
mentaliseringsperspektiv.
Konflikt og kontakt -- om at forstå og håndtere konflikter af Else Hammerich & Kirsten
Frydensberg, Hovedland, 2014
Konflikt er et begreb, der dækker over forskellige uoverensstemmelser. Der kan overordnet
skelnes mellem personlige og sociale konflikter, idet deres oprindelse og håndtering er forskellige.
I “Konflikt og kontakt” får du svar på, hvordan en konflikt optrappes, hvordan den afspændes,
hvordan man tackler interkulturelle konflikter og hvordan man kan skabe et arbejdsmiljø, der kan
rumme og bruge konflikter. Således arbejdes der i bogen med de sociale konflikter og den er en
praktisk og overskuelig håndbog til dem, som arbejder med mennesker og konflikter.
Lær at løse konflikter, Marion Thorning, Frydenlund,
Konflikter kan være altødelæggende, hvis man ikke forstår at tage sig korrekt af dem. Nogle er
rigtigt gode til det, mens andre har det med at flygte fra dem i konflikskyhed. Alle der synes
konflikter er svære at håndtere, kan få gode råd i "Lær at løse konflikter".
Marion Thorning har skrevet "Lær at løse konflikter", der definerer hvad en konflikt er, hvordan de
opstår og forklarer hvordan man kan løse dem, hvordan man går ind i dem og hvilke redskaber der
er anvendelige midt i det kaotiske.
En interessant bog for alle, og især dem, der har brug for at håndtere konflikter bedre enten af
personlige eller faglige årsager.

