
LEAN på tværs af  
organisationen

Vilje Til Vækst

Få ny og brugbar viden om effektivisering 
og optimerning af hele din virksomhed



Vil du have større indsigt i, hvad der skaber
værdi for din virksomhed og gerne øge din
effektivitet? Så tilbyder CLS kurser i LEAN
– et interaktivt forløb tilpasset netop jer.

Igennem campforløbet bliver der stillet
skarpt på jeres værdistrømme, så du får
opdateret viden om, hvordan LEAN-metoden
sætter fokus på flow og fjerner spild.

Uddannelsesforløbet er tilrettelagt for
at sikre, at I får ny viden og får indblik i,
hvordan det fungerer i praksis gennem
opgaver og øvelser samt besøg hos jer
– alt dette tilsat vores konsulenters egne
erfaringer og aktuelle eksempler fra
erhvervslivet.

Når campforløbet er afsluttet, står I med 
konkret viden og en handlingsplan, der kan 
hjælpe jer i gang med implementering af 
LEAN i jeres virksomhed. Dermed har I de 
bedste forudsætninger for at øge effektivite-
ten og for at finde spild, så I kan planlægge 
og gennemføre ændringer, der optimerer 
flowet, sikrer ”best practice” og gør op med 
silotænkning.

Få overblik og fokus med målrettet LEAN-forløb, 
og strømlinet processerne i din virksomhed  
- på blot 9 uger

Campforløbet blander tavleundervisning med 
sjove øvelser og spændende diskussioner. Vo-
res erfaring viser tydeligt, at læringen sidder 
bedre fast med dette mix. 

Dertil kommer der en opfølgning på campen i 
form af et besøg efter afsluttet modul med tips 
og idéer til den enkelte kursists virksomhed.

Fagligt indhold
• Introduktion til LEAN og idéerne bag

• Spildformer og årsager

• Lageroptimering og 5S (også på kontoret)

• Værdistrømsanalyser og kortlægning af disse

• Flow og push/pull-systemer

• Standardisering

• Kompetencestyring

• Virksomhedssparring hos jer

• LEAN Audit, afklaring af LEAN i egen virksom-
hed

• Systematisk planlægning og Kaizen-optimering
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Dag 3 – LEAN Live - Besøg i en LEAN-virksomhed 
i løbet af ugerne 38-40

Her bliver der arrangeret virksomhedsbesøg hos en virksomhed der benytter sig af LEAN-
metoderne, for at give konkret og virkeligt indblik i hvordan LEAN fungerer. 
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Dag 4– Værdistrømsanalysen 
9. oktober 2019, kl. 9-15.30

Modul med fokus på standarder og værktøjer til optimering, bl.a.:

• Værdistrømsanalyse

• Brown-paper metoder

• Hjemmeopgave i egen virksomhed
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Dag 5 – Forandringer og fastholdelse
29. oktober 2019, kl. 9-15.30

Modul med fokus på forandringer og fastholdelse. Herunder viden om:

• Kommunikation

• Handlingsplan (vækstplan)

• Forandringer - Ledelse ved forandringer

• Fastholdelse af ændringer 

• Kompetencestyring

• Hjemmeopgave i egen virksomhed
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Dag 6 – Opfølgning i egen virksomhed 
efter aftale i ugerne 46-49

Efter et veloverstået forløb kommer vores konsulenter på besøg i din virksomhed for at tale 
om, hvilke problemstillinger netop I slås med i det daglige.

Dag 1 – Introduktion til LEAN  
4. september 2019, kl. 9-15.30

Første modul omhandler virksomhedens værdiskabelse, hvad spild er for en størrelse samt 
hvad LEAN helt konkret er.

• Hvad er LEAN? 

• Hvad er værdi?

• De 8 spildtyper

• Hjemmeopgave i egen virksomhed
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Dag 2 – Standarder og værktøjer til optimering 
25. september 2019, kl. 9-15.30

Modul med fokus på standarder og værktøjer til optimering, bl.a. :

• 5S

• KPI

• Forbedringstavle

• Værktøjer

• Hjemmeopgave i egen virksomhed
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Finansiering og betingelse
Prisen er på 6.800,- plus moms pr. kursist for deltagelse i hele campforløbet. Prisen inkluderer 
de fire moduler hos Center for logistik og samarbejde (CLS), virksomhedsbesøg i LEAN-virk-
somhed, og forplejning disse fem dage. 

Prisen er desuden inklusive et besøg af en af vore konsulenter, ude i jeres virksomhed, hvor 
der bliver gået i dybden med de metoder og principper netop I har fokus på, for at sikre virke-
lighedsnær og brugbar praksis. Der tilbydes derudover sparring pr. telefon og mail under hele 
forløbet - uden beregning.

CLS forbeholder sig retten til at aflyse campforløbet, hvis ikke minimum antal deltagere (10) er 
tilmeldt senest 5 hverdage inden campforløbets start.

Deltagelse
Deltagelse i Vilje til Vækst camp kræver, at der kan afsættes de nødvendige ressourcer ift. 
kursister og den tid det kræves. Derudover forudsættes at deltagere selv bidrager aktivt. Gene-
relle betingelser for deltagelse kan findes på www.ehnj.dk under programmet Vilje til Vækst i 
Camps.

Det er også på denne adresse du kan finde og udfylde tilmeldingsblanketten der er nødven-
dig for deltagelse. For spørgsmål, kontakt campleder Carsten Buchhave Søgaard (kontaktinfo 
findes herover).

Ole Madsen 
Erhvervshus Nordjylland

+45 22 69 81 00
om@ehnj.dk

Carsten Buchhave Søgaard 
Center for Logistik og samarbejde

+45 2065 5567
Cbs@logsam.dk

Johannes Hansen 
Center for Logistik og samarbejde

+45 3147 7699
Jha@logsam.dk

Kontakt os
Få mere information eller tilmelding 


