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20 spørgsmål til 11 af Danmarks absolut dygtigste professorer. Det er opskriften i Jens Kertes interviewbog,
der indkredser rammerne for det moderne verdensbillede. Gennem professorernes videnskabeligt
kvalificerede, men letforståelige svar inden for alt fra atomfysik til sex får læserne nogle både avancerede og
uventede bud på, hvem vi er, hvad vi ved, og hvor vi er på vej hen.Gennem sine både grundvidenskabelige,
debatprovokerende, vildtvoksende og indimellem rendyrkede spørgejørgen-spørgsmål skaber Jens Kerte ved
hjælp af svarene fra et udsnit af den danske professorverden en skarp, moderne og original
miniencyklopædi.Jens Kerte er forfatter og kulturjournalist. Han har skrevet flere interviewbøger, blandt andet
om astrofysik og andre videnskabelige emner og har gennem en årrække arbejdet for Politiken."Det er en
uafbrudt samtale, hvor det kun handler om at blive klogere." – Kenneth Klingenberg, Frederiksborg Amts
Avis"Med Jens Kerte i rollen som Spørge Jørgen kan læsere med interesse for, hvad der rør sig inden for de
forskellige videnskabsgrene, både blive klogere og føle sig godt underholdt." – Søren Brunbech,
lektørudtalelse, Dansk Biblioteks Center
Kustode undrer sig over hvor grænsen mellem barn og voksen går, når der skal betales entre Læs mere Taktile
rundvisninger for blinde børn og voksne. Kustode undrer sig over hvor grænsen mellem barn og voksen går,
når der skal betales entre Læs mere Taktile rundvisninger for blinde børn og voksne.
L1NDBO-LARSEN Kristian. i folkeskolen, der forpligtede de enkelte kommuner og de lokale kredse af
Danmarks Lærerforening til at forhandle om at udmønte aftalen lokalt, men med mulighed for separate aftaler.

2008 Hvad er et barn. Vielse i Den Gamle By Da Bering efter fredsslutningen i Nystad ikke opnår den
ventede forfremmelse, tager han i 1724 sin afsked.
i folkeskolen, der forpligtede de enkelte kommuner og de lokale kredse af Danmarks Lærerforening til at
forhandle om at udmønte aftalen lokalt, men med mulighed for separate aftaler. Vielse i Den Gamle By Da
Bering efter fredsslutningen i Nystad ikke opnår den ventede forfremmelse, tager han i 1724 sin afsked.
MAALØE Herman. ) Det er længe siden, det kom på mode at kritisere New Public Management; også blandt
djøferne. Den 30. I forbindelse med overenskomsten i 2008 indgik KL og LC en ny central arbejdstidsaftale
for lærere m. ) M MAAG Hjalmar. MACKINTOSH Allan Roy. Det åbner døren til en tid, hvor kommunerne
må mobilisere nye ressourcer gennem samskabelse, skriver professorerne Eva Sørensen og Jacob Torfing.
april 2003 blev den imidlertid underkendt af et enigt bedømmelsesudvalg bestående af professorerne Per
Soelberg Sørensen, Bente Finsen og Henning Laursen. FORSKERforum fik 20 minutters interview med Pind,
hvor han svarer for sig.
og vover din arm og din bringe, som drager kulturens det første spor.

