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Alle mennesker har en indre leder – også børn og unge. Stephen R. Covey, forfatter til 7gode vaner, fortæller
i denne bog, hvordan vi kan komme i kontakt med vores indre leder. Gennem eksempler og anekdoter

kommer vi tæt på det essentielle i ledelse og på, hvordan vi vækker lederen i vores børn og unge. Stephen R.
Covey er meget optaget af, at det er noget, som sker, fra vi er helt små. Fra de første år i skolen og gennem

hele vores opvækst kan vi styrke vores indre leder. Med denne bog sætter Covey ledelse på dagsordenen over
for forældre, skole og uddannelse.

Bogen er illustreret med billeder fra forskellige skoler og uddannelsessteder, og fra cases. Bogen har også en
dansk case og danske eksempler.
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