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Litteraturliste

Emne A Digital kommunikasjon ( )
ISBN
Tema: Web basert samarbeidsplattform, formell-/ikke formell kommunikasjon, samhandling med digitale
verktøy, kjennetegn på fagspråk, formelt og uformelt språk, språk som verktøy for god kommunikasjon,
muntlig og skriftlig, introduksjon og veiledning av andre, GDPR, personvern og datasikkerhet
Sætre, Alf Steinar. 2009. Kommunikasjon i organisasjoner – perspektiver og prosesser 9788245002775
(216)
9788271463663
Mellbye, Morten J. 2019. Kommunikasjon på 1-2-3 (197)
9788202604066
Jarbekk, Eva og Simen Sommerfeldt. 2019. Personvern og GDPR i praksis (327)
Div. nettressurser inkl. e-bøker, som f.eks.: https://frend.no/lp/e-bok-anbefalteverktoy-for-somlos-digital-samhandling/
Emne B Inn amling og olkning a digi ale da a
Tema: Digitalisering og teknologisk utvikling, og datainnsamling og tolkning av data
Dyrhaug, Lars Thomas, Arne Krokan og Asbjørn Rolstadås. 2017. Teknologiene som
endret samfunnet.
Kapitler lastes ned fra https://www.gammel.ntva.no/teknologien-endrer-samfunnet2/
Rolstadås, Asbjørn, Arne Krokan, Per Morten Schiefloe, Gunnar Sand og Lars Thomas
Dyrhaug (red). 2019. Det nye digitale Norge.
Kapitler kan lastes ned fra: https://www.gammel.ntva.no/fagstoff/det-nye-digitalenorge/
Foldnes, Njål, Steffen Grønneberg og Gudmund Horn Hermansen. 2018. Statistikk og 9788202512682
dataanalyse – En moderne innføring. (541)
Emne C U ikling og end ing i o e og od k jon
Tema: Forbedringsarbeid, endringsforståelse, prosess-, produksjons- og driftsflyt og innovasjonsstrategier
Skorstad, Egil J. 2011. Omstillinger i arbeidslivet – Importerte moter og nasjonale
9788205329737
tradisjoner (151)
Litteratur i samråd med faglærer, fortrinnsvis norsk.
Alt. engelsk:
9781439820964
Nicholas, John. 2018. Lean Production for Comperative Advantage. (527)
Aquilano og Jacobs. 2004. Operations Management for Comperative Advantage 10th
9780071215558
Edition. (765)

Listen vil bli supplert av den enkelte lærer, etter utgivelse av nye lærebøker og ved felles innkjøp via faglærer.
Det kan også regnes med utgifter til kompendier som linjen benytter i mangel av eller som supplement til
lærebøker. Skolen forbeholder seg retten til endringer på boklisten.
Det er krav til egen bærbar PC. Kjøpsveiledning finner du på skolens hjemmeside:
https://fagskolen-ostfold.no/veiledning-kjop-av-baerbar-pc
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