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Med forandringerne af velfærdsstaten ændres vilkårene for arbejdet med uddannelse, sundhed og social
indsats. Velfærdsorganisationerne spændes ud mellem forvaltningsfornuft, faglig fornuft og forretningsfornuft.
Arbejdsopgaver mangedobles, og de professionelle udfordres af nye krav om evaluering, evidens og etisk
stillingtagen.Det affektive arbejde – arbejdet med menneskelige livsprocesser, mentale som fysiske – kan blive
det 21. århundredes globale forretningsgrundlag. På den ene side betyder økonomisering af det affektive
arbejde nye muligheder for højt specialiseret professionelt arbejde, der kan udvide læringspotentialer og
livskapacitet i princippet næsten uendeligt. På den anden side betyder det rationaliseringer af arbejdet,
prioritering af ydelser og selektion af klienter. Fremtidens stridspunkt inden for velfærd bliver spørgsmålet om
adgang til omsorg. Hvem kommer ind i de arenaer, hvor diverse dele af sind og krop kan udfoldes og
udvikles? Liv og død bliver på nye måder en politisk beslutning. Hvilke liv bliver de livsværdige, og hvilke liv
bliver ikke værd at leve?
Hos LinKon arbejder vi med mennesker. Med traumer forstår vi hændelser der erfares som så overvældende.
Hos LinKon arbejder vi med mennesker. Den eneste del af personlighedsstrukturen der er medfødt og fuldt
udviklet gennem det første leveår. Autismehjernen fortæller mig én ting, men min søsterhjerne fortæller mig
noget andet. Udviklingspsykologi, socialpsykologi, personpsykologi. Med traumer forstår vi hændelser der

erfares som så overvældende. , fremsatte også en. ”Det er, som om jeg har to hjerner – en autismehjerne og en
søsterhjerne. Autisme spektrum forstyrrelser (ASF), kaldes også gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
EFTER ÅR 2000 her og nu seinfeld bliver i dag til welness Nyhedsmedier: metro og de nye blade. 4 © Jan
Tønnesvang, Nanna B. Max Weber betragtes som en af de mest betydningsfulde samfundsforskere i nyere tid.
) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Respekt. Nygaard KVADRANTMODELLEN dellen. Med
traumer forstår vi hændelser der erfares som så overvældende. ”Det er, som om jeg har to hjerner – en
autismehjerne og en søsterhjerne. Læringsmålene er mål for det, eleverne skal lære, og er.

