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Souschefen - om at være souschef i en pædagogisk institution Hent PDF Forlaget skriver: Souschefen er et
arbejdshefte der henvender sig til dem, der enten er souschefer i en børneinstitution, eller dem som tænker på
måske at blive det. Der er først et levende kapitel om, hvordan dagligdagen for en souschef kan tage sig ud:
Hvad man arbejder med, vekselvirkningen mellem pædagogik og administration, samarbejdet med lederen.

Souschefen redegør for, hvordan stillings-kategorien overhovedet dukkede op, og den redegør for en række
tal om souschefer: Hvor mange de er, hvad de får i løn, hvor mange timer de arbejder, og meget andet.

Bogen gennemgår flere aktuelle undersøgelser om både udbytte og dilemmaer ved at være souschef i dag:
Udfordringen, vekselvirkningen, tidspresset, de manglende stillingsbeskrivelser, den altovervældende

administration, og giver et bud på, hvordan stillingen kan tænkes at tage sig ud i fremtiden.
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