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Nicolaj Ejler styringen af de offentlige kerneopgaver: hvad den er, hvor den kommer fra, og hvorfor vi har

den. Han argumenterer for, at den offentlige sektor er overstyret. Vi kan ikke styre kerneopgaven. Men vi kan
kun afvikle den massive overstyring, hvis fagprofessionerne tager et større ansvar for at definere kvalitet og

skaber mere systematisk refleksiv praksis.

Bogen anviser vejen til en ny styringsmodel med politikere, der styrer sig, og fagprofessionelle, der
praktiserer vidensfunderede professionelle læringsfællesskaber.
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