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Supernavigatør Camilla Kring Hent PDF Bogen tilbyder en ny måde at se verden på. Camilla Kring kalder

det ”supernavigation”: Evnen til at navigere i en fleksibel verden, der forandrer sig hele tiden. Kring tager fat
om det nye arbejdsliv, hvor det fordres, at vi arbejder på selvvalgte tidspunkter. Det handler både om at

arbejde sammen med fællesskabet og alene. Bogens beskriver, hvordan man skaber en fleksibel arbejdskultur
med plads til individuelle valg i relation til arbejdstider og arbejdssteder. Bogen overfører samme principper
på samfundet. Hvordan skaber vi et mere fleksibelt samfund, der understøtter forskellige familieformer,

arbejdsformer og døgnrytmer? De samfundsmæssige rammer understøtter kun mennesker, der arbejder 8-16.
Bogen agiterer for fleksible børnehaver, skoler og arbejdspladser, der understøtter menneskers forskellige
arbejds- og livsrytmer, og giver konkrete og brugbare råd til såvel ledere og medarbejdere om, hvordan man

tager styringen i sit eget liv og arbejder på den måde, der passer bedst til ens egen rytme.
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