Lær LEAN i fra over 16 års erfaring fra Norsk og Svensk industri,
og bli i stand til å starte LEAN i egen bedrift.

LEAN
LEDER
Blokkprogram B-5
«LEARNING BY DOING»
80% Praktisk Lean trening / 20% teori
4 Kompetanse trinn:

1.Teori
2.Praktisk undervisning
3.Praktisk utførelse i
produksjon
4.Lære videre i organisasjonen

LFC har utviklet et treningsprogram som utføres praktisk i deltakernes produksjonslokaler.
Alle metodene kurset bygger på blir også utført
som hjemmeoppgaver, og dermed etablerer
deltaker opp en egen pilot som blir viktige
erfaringer for organisasjonen.
«Vi trener treneren» og bygger systematisk
opp kompetansen i 4 trinn. Det du lærer på
kurset, skal du lære videre ut.

Undervisningen er på 5 blokker
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Kurset består av fem treningsblokker utført på 5 måneder.
Hver blokk innledes med den enkeltes presentasjon av hjemmeoppgavene og
erfaringer fra forrige gang, før vi går inn i neste steg. Kursets program varer i 18
uker, Og det er lagt opp samling en gang pr. måned med varighet på 2 dager.
Deltakere får ca. 4 uker på gjennomførelse av hjemmeoppgaven på egen bedrift.
Totalt 10 dager med praktisk undervisning. Kursdeltaker får sertifikat for oppnådd
status som Lean Leder etter gjennomført blokkprogram.

Læringsmål
for deltakere
Målet i programmet B-5, er å trene en LEAN LEDER til å kunne etablere oppstart
av LEAN prosess og forbedringsarbeid i egen bedrift.
Kurset gir deltakere LEAN Grønt belte.
Deltaker skal:
• Kunne gjennomføre analyse av verdiflyten (VSM) for å spore problemkildene og flaskehalser
som drar ned effektiviteten for bedriften.
• Kunne se en helhet og vurdere hvilke metoder som skal prioriteres ved tapskildene etter
analyse.
• Utføre problemløsning og forbedringsmetoder samt trene og følge opp forbedringsteam.
• Ha fått kompetanse i å implementere og lede daglig måloppfølging
(24t daglig møte) etter å tatt frem målsettinger for virksomheten og produksjonen.
• Kunne planlegge samt gjennomføre 5S i produksjonen.
• Ha fått forståelse og kompetanse i hvordan en etablerer standardisert arbeidsmetoder.
• Kunne sette opp masterplan for prosessen videre og følge opp denne.
• Etablere LEAN styringsgruppe og agenda for ledermøtene.

Kursansvarlig:
Tom Helgesen
LEAN Freelance Consulting AS
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Aktivitets kalender

Kurssteder avtales med deltakere og settes
opp som plan før oppstart.
Kurs agenda deles ut på første samling.
Prisen er eksl. Mva.
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www.leanfreelance.no
Org.nr:918397981MVA
Forbeholder retten til endringer i dokumentet

