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LEAN  SKAPER  BÆREKRAFT  OG  VEKST

Lean er tett knyttet til FNs bærekrafts mål, og kanskje spesielt

mål nr. 17.  En bærekraftig omstilling betyr blant annet å våge å

utfordre produkter og tjenester som organisasjonen lever av i

dag. Det handler også om å finne nye produkter og tjenester, og å

utforme nye strategier som sikrer fremtiden.  

Det er her Lean kommer inn i bildet. Lean er anerkjent som beste

tilnærmingen til økt verdiskapning gjennom samarbeid. Enten du

er nybegynner eller viderekommende kan Lean som

læringssystem hjelpe til at du lokalt i din bedrift når ambisiøse

mål.

MÅL

Forstå samspillet mellom kvalitet, kontinuerlig forbedring og bærekraft.

VISJON

Forbedringslederskolen er et praktisk ledertreningsprogram der vi baserer

læringen på Lean, kvalitetsledelse og eget forbedringsarbeid.

Anerkjente Lean bedrifter blir din læringsarena.

DU LÆRER OM

Lean som læringssystem  og som

strategisk verktøy.

Hvordan identifisere styrker og

svakheter i egen bedrift og utvikle

strategi for forbedringsarbeidet.

Hvordan Lean som strategisk

verktøy skal utvikle og sikre din

bedrift for fremtiden.

Hvordan lede og koordinere

forbedringsarbeidet i egen bedrift.

Utvikling av egne og teamets

ferdigheter og teamet.

Motivasjon og drivkraft; hvordan

skapes dette i hverdagen.



PRISEN INKLUDERER

Alt kursmateriell i egen portal.

2 lærebøker: Lean Ledelse,

Bjarne Berg Wig og Dette er

Lean, Niklas Modig, Pär

Åhlström. 

Lunsj 10 kursdager.

Kursbevis.

KONTAKT OG PRAKTISK INFORMASJON

Mary Berg

mary@flowit.no

+ 47 454 14 275

Pris:  kr. 36 900,- ekskl. mva

+ 1000,- ekstra for grønt og svart

belte sertifisering 

L E A N  T R A N S P O R M A S J O N

Forankre i

ledelsen.

Sett enkle mål.

Involvér.

Vær tålmodig.

Sett høyere

mål. 

Involvér.

Ta i bruk Lean

verktøy.

Publiser

resultater.

Ta i bruk nye

Lean verktøy.

Gevinstene

kommer.

Deleger og gi

mer frihet.

Ikke stopp nå.

Sertifiser og

søk ny

kompetanse.

Benytt evt.

ekstern hjelp

for å løfte

arbeidet

videre.

Fortsett den

gode trenden.

Fokuser på

bærekraft,

kvalitet og

kontinuerlig

forbedring.

Hent frem nye

gevinster

Hvor går veien

videre?

MÅLGRUPPE

For ledere, mellomledere koordinatorer og

annet nøkkelpersoner på alle nivåer i din

organisasjon

For alle som er opptatt av kontinuerlig

forbedring.

Anbefaler at du har grunnkunnskap om

Lean eller tilsvarende Lean Gult belte.

Forbedringslederskolen er et

videregående kurs.

Figur 1. 

Når alle forstår prinsippene og har trent seg trygge på bruk av verktøy, løses problemer systematisk slik at

virksomheten kontinuerlig kan levere bedre, billigere og raskere produkter eller tjenester. 



THORLEIF SIRE

Ekstra ressurs og fag ansvarlig 

for samling 3. 

 Faglig dyktig på motivasjon, kultur og

hvordan vi sammen skaper de beste

bedriftene.

 

Sammen skaper vi kundeverdi

TOM IVAR OMDAHL

Hovedansvar for kurset. Er genuint

opptatt av at alle studenter skal sitte

igjen med inspirasjon og motivasjon til

eget forbedringsarbeid.

Eierskap skaper resulater


