
Til dig der gerne 
vil skifte jobspor

Der tages højde for lovgiv-
ningsmæssige ændringer.

Få kompetencer inden for Lean området og værktøjer til at 
igangsætte og/eller understøtte arbejdet i at gøre din virk-
somhed mere konkurrencedygtig

Lean kan være et værktøj i arbejdet med at effektivisere arbejdsgange og sikre op-
timal ressourceudnyttelse. Lean betyder ”trimmet” og går bl.a. ud på at skabe flow 
i virksomhedens produktion og processer, minimere spild, levere den korrekte kvali-
tet til rette tid, øge kundernes tilfredshed og medarbejdernes indflydelse og trivsel. 

Med Industriens Lean Kørekort kan du forstå og arbejde med Lean, arbejde med 
værdistrømsanalyser (VSM), praktisk problemløsning, Lean målstyring og Kaizen, 
involvere dig i Lean forandringsprocesser og medvirke til en god Lean kultur på virk-
somheden.

Uddannelsen er praksisorienteret og bygger på et procesorienteret læringsforløb, der 
veksler mellem oplæg, øvelser og gruppearbejde med udgangspunkt i din hverdag. 
På uddannelsen kan én til to kursusdage foregå hjemme på din egen virksomhed 
eller som besøgende på anden virksomhed, hvor der skal arbejdes med praktiske pro-
blemstillinger og relevante analyser med løbende virtuel kontakt med underviseren. 
Hertil kommer eventuelle virksomhedsbesøg i løbet af uddannelsesforløbet.

Deltagerbetaling:
kr. 1.508,-

for personer med et 
uddannelsesniveau til og 

med en erhvervsuddannelse.

Fuld betaling:
kr. 6.685,50

er deltagerbetalingen for 
personer med en 

videregående uddannelse.

VEU-godtgørelse:
kr. 8.810,00

for personer med et 
uddannelsesniveau til og 

med en erhvervsuddannelse 
efter gældende regler.

KURSETS VARIGHED:
10 dage

AKTUELLE KURSER:
Se aktuelle kursusdage på
kursus.ucholstebro.dk
Skriv kursustitlen Lean kørekort....
i feltet ”Søg hold”

MØDESTED:
Nr. Boulevard 21 i Holstebro

KONTAKT FOR MERE INFO:
Virksomhedskonsulent
Pernille Bang Jensen
99 122 208
pje@ucholstebro.dk
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KURSETS VARIGHED:
10 dage

AKTUELLE KURSER:
Se aktuelle kursusdage på
kursus.ucholstebro.dk
Skriv kursustitlen Lean kørekort....
i feltet ”Søg hold”

MØDESTED:
Nr. Boulevard 21 i Holstebro

KONTAKT FOR MERE INFO:
Virksomhedskonsulent
Pernille Bang Jensen
99 122 208
pje@ucholstebro.dk

MODUL 1
2 dage

• Introduktion til Lean
• Historien bag Lean
• Lean spil: Buckingham Lean Game

• Værdistrømsanalyse (i teori og praksis)
• Værdistrømsanalyse på egen case
• Præsentation af egen værdistrømsanalyse

• Garuda personprofil og Lean tilgang  
• Lean tavlemøder og målstyring
• PDCA og Kaizen forbedringscyklus

• Systematisk og praktisk problemløsning
• Problemløsning på egen case
• Lean kultur og fokuspunkter fremadrettet

MODUL 2
2 dage

MODUL 3
3 dage

MODUL 4
3 dage


