VIDEREGÅENDE
LEAN KURS

LEAN SKAPER BÆREKRAFT OG VEKST
For å nå globale mål må vi først bli bedre på samarbeid lokalt i våre
bedrifter og våre samfunn. Lean er anerkjent som den 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.
Lean Grønt Belte kurset tar utgangspunkt i helt konkrete utfordringer
som er kjent for den enkelte kursdeltager. Kurset gir deg kunnskap
om Lean som ledelsesfilosofi, ulike metoder og verktøy.

MÅL
Forstå samspillet mellom Lean som lærende
system, kvalitet, systematisk forbedringsarbeid og
verdiskapning i egen virksomhet. Dette er et
videregående kurs hvor læringen bygger på
observasjon på campus, forelesninger,
gruppearbeid, erfaringsutveksling og
forbedringsrbeid løst i egen virksomhet.

KURS INNHOLD
Innføring i hvordan Lean kan brukes

Vi lærer om fasene i et typisk

fra et lederperspektiv; verdier,

utviklingsløp, som oppstart, behov

strategier og utviklingsmål.

for fornying og gjennombrudd.

Hvordan innføre Lean i egen bedrift.

Gjennomgår grunnmodell for tavler.

Opplæring av kjente Lean verktøy.

Vi konkretiserer og trener på bruk av

Praktisk forbedringsarbeid og

tavler til å styre og følge opp

utvikling av team.

aksjoner og mål.
Visualisering av Lean og
forbedringsarbeid med praktiske
øvelser.

Du kan trekke mange paralleller mellom
Lean og styringssystemer iht. ISO 9001.
Lean setter kvalitetsarbeid i et system
som er forståelig for alle, ikke bare for
ledelsen.
- Tidligere kursdeltager

Samling 1

Samling 2
Samling 2
Gjennomføres i Kaigata 1, Haugesund

Gjennomføres på campus
På samlingen vil dere lære hvordan Lean

Samlingen vil gi kunnskap om organisering

som ledelsesfilosofi og Leanspeil som

av forbedringsarbeid og bruk av

metode, kan hjelpe dere med å se

systematisk problemløsning for å finne

mulighetene, ulike forbedringsområder

rotårsak.

og hvordan dere skal utvikle
forbedringsarbeidet.

Vi vil komme inn på læring og KATA som
Lean metode.

Se verdien av visualisering og hvordan
operative tavler og forbedringstavler kan

Vi avslutter kurset med innføring i hvordan

støtte det daglige arbeidet.

gode planer og masterplan skal sikre
arbeidet fremover.

Samlingen vil foregå på vertsbedrift som
vil bidra til inspirasjon og læring.

Test på web etter avsluttet kurs.

PRISEN INKLUDERER

PRAKTISK INFORMASJON

Alt kursmateriell, levert

Flowit AS

Basert på tilbakemeldinger fra

digitalt

mail: flowit@flowit.no

tidligere kursdeltakere, vil læring

Lunsj 4 kursdager

www.flowit.no

og forståelse av kurset øke hvis to

Sertifisering

Pris: kr. 15 900,- ekskl. mva.

eller flere deltakere fra samme

Kursbevis

for 4 kurs dager

organisasjon delta på samme

Grønt belte sertifisering

kurs.

TOM IVAR OMDAHL
Er genuint opptatt av at alle studenter skal
sitte igjen med inspirasjon og motivasjon til
eget forbedringsarbeid.
Eierskap skaper resulater

HANS MONSEN
Alle medarbeidere har rett på godt arbeidsmiljø,
tilpassing og utfordringer.
Lean er metoden som kommuniserer og ser
mennesket
En god dag på jobb - hver dag

