
SAFe® Product Owner/Product Manager (6.0)
Certificering er inkluderet som en del af kurset

SAFe® Product Owner/PM løfter værdiskabelsen
Dette kursus styrker din produktudvikling via Lean-Agile kompetencer. Du lærer at mestre rollen som SAFe® Product Owner og skrive gode ”Epics, Features og User Stories”.  Du får indsigt i, hvordan du bedst indgår i en ART (Agile Release Train), og hvordan I planlægger samt gennemfører 
iterationer og styrker leverancen med en overordnet plan (PI Planning) og eksekvering af et ”Program Increment” (PI).

Kurset giver dig modeller og værktøjer, der hjælper dig på vej i rollen som Product Owner (PO) eller Product Manager (PM). Du lærer således at anvende SAFe® i en organisation, opnå sammenhæng mellem rollerne PO og PM samt skabe forretningsværdi, som bindeled mellem kunderne og 
udviklerne.

Hvad er Scrum, og hvad er forskellen på Scrum og SAFe®?

Helt kort kan man sige, at Agile er en måde at arbejde på, en tankegang. Scrum er en ramme, som hævder at bygge på Agile principper og værdier. SAFe er at skalere den ramme, så vi kan bruge Scrum på enterprise niveau.

Hvem deltager?

Alle er velkommen, da målgruppen for kurset spænder bredt.

Kurset henvender sig dog især til Produktchefer, Produktejere, Forretningsejere, Forretningsanalytikere, Produktlinjeledere, Løsningsledere, Porteføljeledere, Programledere, Medarbejdere i et PMO, Procesejere samt IT- og Systemarkitekter.

På kurset arbejder du med:

• SAFe® Product Owner/Product Manager roller og samspil

• Agile Release Train (ART) og hvordan det leverer værdi

• Backlogs, Epics, Features og User Stories

• Samarbejdet med Lean Portfolio Management

• Planlægning og eksekvering af Program Increment (PI)

• Kontinuerlig levering af værdi (Deliver Continuous Value)

Udbytte
Dit udbytte

• Blive udførende i rollen som Product Owner og/eller Product Manager

• Kan forbinde SAFe® (Scaled Agile Framework) med Lean-Agile Principles and Values

• Indkredse ’Værdistrømme’ (Value Streams) som grundlag for at levere værdi

• Identificere nøgleroller og ansvarsområder i SAFe®

• Deltage i portefølje-udvikling med brug af Epics og ’Portfolio Kanban’

• Opbygge og udbygge Communities of Practice (CoPs)

Din virksomheds udbytte

• En medarbejder, der forstår rollerne omkring produktudvikling med SAFe®

• Bedre grundlag for at skabe innovation

• Det bedst mulige bindeled mellem kunderne og udviklingsorganisation

• Sikre forretningsværdi

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

9. maj 2023 Bella Sky Conference & Event, København S 1 Modul Nej Ledige pladser 

9. maj 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

9. maj 2023 Comwell, Århus C 1 Modul Nej Ledige pladser 

9. maj 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/safe-product-owner-product-manager/

Prisen dækker over:
Før kurset

• Du modtager en mail, som anviser, hvad du bør forberede inden kursusstart, hvilke artikler og videoer, der skal ses igennem, og hvordan du kan forberede dig til eksamen før kurset. Yderligere er der nærmere information omkring test og SAFe® 6.0 PO/PM-certificering.

Under kurset

• Kurset er designet til at være en blanding af teori og de facto øvelser i SAFe-rammeværket – altid i den aktuelle version

• Du vil opleve læringsprincipper ud fra ’Training from the back of the room’

• Du er selv en aktiv aktør på kurset og indgår i mange praktiske øvelser

Efter kurset

• Kursusbevis

• Certificering, som skal tages inden 30 dage efter den sidste kursusdag. Kurset indeholder ét forsøg til certificering. Efterfølgende forsøg kan erhverves hos Scaled Agile

• Mannaz sender en mail, der indeholder præsentationer fra kurset, kursusmateriale og posters samt vejledning omkring den endelige SAFe®-certificering

Praktisk gennemførsel
Kursusform

SAFe® Product Owner/Product Manager er et todages “klasseundervisning”-kursus med forplejning i form af frokost på kursusstedet.

Kurset kører to sammenhængende dage i tidsrummet fra kl. 9 – 17.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/safe/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/scrum/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/safe-product-owner-product-manager/


Certificering: SAFe® Product Owner/Product Manager Exam

SAFe ’Exam’ skal tages inden for 30 dage efter den sidste kursusdag. Kurset indeholder ét forsøg til certificering. Efterfølgende forsøg kan erhverves hos Scaled Agile.

Prøven, som er på engelsk, er udformet med multiple choice, er en webbaseret såkaldt “closed book” og har tidsbegrænset certificering.

Prøven bliver gjort tilgængelig gennem SAFe Community Platform, hvortil du modtager login på sidste kursusdag. Der skal først bestås en testprøve som forberedelse til den endelige Exam. Testprøven minder om den endelige prøve og kan tages fortløbende, indtil den er bestået – dette som 
en indikation på, at den endelige Exam kan bestås.

Både testen (quiz) og endelig prøve har 45 spørgsmål, som skal besvares på 90 minutter

’Passing score’: 35 ud af 45 spørgmål (77% passing score)

Undervisere
På kurset underviser en af disse konsulenter:

Finn Leander

Finn Leander er Agile Transformation Coach, CSP og SAFe Consultant, SPC. Finn har mere end 15 års erfaring med Lean-Agile transformationer fra større virksomheder inden for den finansielle sektor, herunder Danske Bank, Realkredit Danmark, Danica Pension, Fokus Bank (Norge), 
Northern Bank (Nordirland), National Irish Bank (Irland), Sampo Bank (Finland) og Östgöta Enskilda Bank (Sverige).

Foruden de nævnte lande har Finn også faciliteret agile workshops i Litauen og distribuerede team i Indien, dertil med indenrigs agile forløb i Topdanmark, Aarhus U, Jyske Bank og Nordea. Han har over 10 års erfaring som Agile Transformation Coach & Trainer, herunder med Scrum, 
Kanban samt Enterprise Business Agility’ og i de seneste år med LeSS og SAFe.

Thommas Grauballe Ottsen

Thommas Grauballe Ottsen er akkrediteret træner i Scrum, PRINCE2® og Scaled Agile Framework (SAFe®), samt certificeret i Professional Agile Ledership (PAL I) samt IPMA B senior-projektleder og SAFe® Program Consultant.

Thommas har over 20 års erfaring med ledelse og projektledelse inden for både traditionelle og agile metoder. Han har arbejdet med produktudvikling, produktionsmodning og procesoptimering samt med organisatoriske forandringer i forhold til både fysiske produkter og softwareudvikling.

Vidste du...?

Interne kurser

Alle vores kurser kan holdes kun for din virksomhed – enten ude i virksomheden eller virtuelt. Der er god økonomi i interne kurser, og fælles læring skaber fællesskab. Kurset tilpasses jeres konkrete ønsker og behov.

Få mere viden

Personlighedstest

Hos Mannaz tilbyder vi et hav af forskellige tests/målinger med feedbacksamtale, så du kan blive en endnu bedre version af dig selv. Du kan bl.a. vælge mellem MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 360° m.m.

Læs mere

Coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling, kan du supplere dit kursus med coachingsamtaler. Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års erfaring inden for dit felt.

Køb coaching

Engelsk er altid en mulighed

Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos jer – fysisk eller virtuelt.

Se engelske kurser

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?

Det er menneskene.

Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i organisationer.

https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlighedstest/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlig-coaching/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


 
Udvikling siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Praksisnær læring Ny viden har først værdi, når den bliver taget i brug. Læs om Mannaz 
Udvikling verden over Vi har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 
Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyede konsulentydelser. Se alle ydelser 
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https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser

