
OBEYA
SYSTEMUTV I K L I NG
Se sammen. Gjøre sammen. Lære sammen

i samarbeid med



Obeya systemutvikling
Se sammen. Gjøre sammen. Lære sammen

 
 

Lærende organisasjoner er systemer av mennesker som tilpasser seg utfordringer

gjennom felles læring. Stedene for felles læring er Gemba – stedet der folk jobber og

skaper verdier og Obeya – rommet der vi deler og utvikler kunnskap

Obeya kombinert med systemtenkning virkeliggjør drømmen om hvordan alle typer

organisasjoner verden over, kan møte kompleksitet med enkelhet. Og med ny

teknologi kan vi lage digitale «rom» der alle mennesker kan møtes for å lære sammen.

Læringsutbytte: 

Deltakerne forstå Obeya i

relasjon til

virksomhetsutvikling, produkt

og tjeneste innovasjon og

kvalitetsledelse. Deltakerne

skal vær i stand til å utvikle sine

egne Obeya «rom» basert på

egne utfordringer.

Du lærer

Trinnvis utvikling av egen

Obeya.

Målgruppe: 

Ledere og Lean/TPM/TQM-

koordinatorer i alle typer

virksomheter



PRISEN INKLUDERER

Alt kursmateriell, digitalt

3 digitale samlinger

veiledning

kursbevis

KONTAKT- OG PRAKTISK INFORMASJON

www.flowit.no

flowit@flowit.no

Pris:  kr. 6 400,- ekskl. mva.

OBEYA - 

Se sammen, gjøre sammen, lære sammen.

 
Modul 1.  

Virksomheten som

kunnskapssystem/lærende

organisasjon

Tema: 

·Hvordan fungerer

bedriften/kommunen som

kunnskapssystem? 

·Systemtenkning,

læringsdialog og

tenkebevissthet

·Visualisering med ulike

systemdiagrammer

·De tre hovedtypene av

Obeya

·Plan for egen Obeya

 

Resultat av modul 1 gjør

deltakerne i stand til å

bestemme hvilke typer

Obeya de skal utvikle og

komme i gang.

 

Modul 2. 

Oppbygging av egen Obeya

Tema:

·«Siktelinje» Beskrivelse av

visjon og oppdrag. 

·System kart og analyse.

Hvilke

hovedproblemer/hoved

hindringer som må løses?

Visualisering og KPI-er.

Bruk av digitale verktøy.

·Planlegging av

prosjektstyring – «kamper»

eller samskaping og

utvikling av prototyper. 

·Felles «vegg for å løse

hovedoppgaver/hoved

hindringer.

·A3 og kanbanstyring

Modul 3. 

Problemløsning,

læringsdialog, og KATA

eksperimenter

Tema:

·Obeya møteagenda 

·Oppdeling av

hindring/hovedproblem

·Kanbanstyring av

aktiviteter og

kunnskapsflyt

·KATA eksperimenter og

Læringsdialogen

·A3 og analyseverktøy

·Digital Obeya 



THORLEIF SIRE

 Faglig dyktig på motivasjon, kultur og

hvordan vi sammen skaper de beste

bedriftene.

Sammen skaper vi kundeverdi

BJARNE BERG WIG

Kursleder og Sensei

Bjarne er Norges Lean guru, forfatter og

en anerkjent foredragsholder. Han er

speiselt oppttat av forbedringsledelse og

at alle personer i samarbeid med sin

arbeidsplass får ut sitt absolutte

potemsiale

 

Se helheten og forbedre det vi har. 


