SAFe® for Teams (5.1)
Team agilitet med SAFe® 5 Practitioner Certification Teams i Agile Release Train
Teams i Agile Release Train
SAFe® baserer størstedelen af udførelsen omkring udviklingsarbejdet på ’Agile Teams’. Agile Teams arbejder sammen om at levere værdi. Dels i de enkelte
teams iterationer og dels på program niveau, hvor flere teams koordinerer, integrerer og synkroniseret leverer værdi ud fra en fastlagt kadence.
På kurset lærer du, hvordan et effektivt, agilt team opbygges og agerer på flere SAFe® niveauer. Det er blandt andet ved hjælp af Scrum, Kanban og XP. Og
du lærer hvad der skal til for at teamet yder sit maksimale.
Du lærer at skrive User Stories og Features, planlægge og udføre iterationer samt planlægge et Program Increment (PI). Du får indsigt i ’Continuous Delivery
Pipeline’ og DevOps-kulturen og, hvordan man effektivt integrerer med andre teams i programmet.
Se alle vores SAFe kurser
SAFe® for Teams (5.1)

Team agilitet med SAFe® 5 Practitioner Certification Teams i Agile Release Train
2 dages kursus
1 modul,
3 kursussteder
Nyhed 10.900 kr ekskl. moms
Vælg dato og lokation
22. jun - 23. jun 2021 Tivoli Hotel, København V
Tilmeld
30. aug - 31. aug 2021 Comwell, Nordhavn
Tilmeld
27. sep - 28. sep 2021 Comwell, Århus C
Tilmeld
1. nov - 2. nov 2021 Tivoli Hotel, København V
Tilmeld
Se alle datoer og steder
Kurset kan holdes hos jer – læs mere
På kurset arbejder du med
Introduktion til Scaled Agile Framework, SAFe®
Det agile team
Planlægning af Iterationer,
Gennemførelse af Iteration
Gennemførelse af Program Increment (PI) og Agile Release Train (ART) Rollerne
Hvem deltager?
Alle er velkomne.
Kurset anbefales til Forretnings- og IT-Udviklere, Scrum Mastere, Product Owner (Produktejere), Testere og andre teambaserede roller, hvor du er eller skal
være en del af et agilt team og/eller arbejder i en SAFe® kontekst.

Sådan arbejder du agilt med SAFe®
Læs om den agile arbejdsmetode, og hvordan den kan give store gevinster
SE MERE HER

Er der noget, du er i tvivl om?
Lad mig ringe dig op for personlig rådgivning.
Dörte Gagalon-Shaw
+45 4517 6001
dgs@mannaz.com
Bliv ringet op

Udbytte
Dit udbytte
®
Du kan effektivt indgå i et agilt team i en SAFe ART (Agile Release Train)
Du kan anvende principperne fra SAFe® i et team sammenhæng
Du kan samarbejde omkring udførelsen af iterationer
Du kan effektivt deltage i planlægningen af et ’Program Increment’ (PI)
Du kender vejen til, hvordan et agilt team bliver ’high-performing’

Din virksomheds udbytte
Teams kan mere effektivt eksekvere og demonstrere værdi
Teams kan proaktivt indgå i og bidrage til at styrke programmer og leverancer i en SAFe® kontekst
Teammedlemmer kender deres roller på et Agile Release Train (ART) og kan i højere grad medvirke til at skabe værdi og innovative produkter

Et godt råd til projektlederen
Det er vigtigt at bruge tid på særlige forhold under dit projektforløb.

Mød her vores projektkonsulent Henrik Bjerregaard Nielsen, der forklarer om særlige forhold i projekter.
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/05/Mannaz_Henrik-Bjerregaard_Godt-rad-3_orienter_saerlige_forhold_Bredt-format_Under100mb_V1_mSub.mp4

Kursusoversigt
Varighed 2 dage
Modul 1 modul
Overnatning Nej
Pris ekskl. moms 10.900 kr
Sted:Hele landet
Dato
Ledighed
Pris ekskl. moms
Sted Tivoli Hotel, København V
Dato 22. jun - 23. jun 2021 Se detaljer
Modul 1 modul
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 10.900 kr ekskl. moms Tilmeld
Se detaljer
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt (CET)
Modul
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 1
Dato 22-06-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:30
Modul SAFe® for Teams (5,0)
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 2
Dato 23-06-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:00
Modul SAFe® for Teams (5,0)
Tilmeld
Sted Comwell, Nordhavn
Dato 30. aug - 31. aug 2021 Se detaljer
Modul 1 modul
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 10.900 kr ekskl. moms Tilmeld
Se detaljer
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt (CET)
Modul
Sted Comwell, Alexandriagade 1, 2150 Nordhavn | Se på kort
Dag 1
Dato 30-08-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:30
Modul SAFe® for Teams (5,0)
Sted Comwell, Alexandriagade 1, 2150 Nordhavn | Se på kort
Dag 2
Dato 31-08-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:00
Modul SAFe® for Teams (5,0)
Tilmeld
Sted Comwell, Århus C
Dato 27. sep - 28. sep 2021 Se detaljer
Modul 1 modul
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 10.900 kr ekskl. moms Tilmeld
Se detaljer
Sted
Dag
Dato

Tidspunkt (CET)
Modul
Sted Comwell, Værkmestergade 2, 8000 Århus C | Se på kort
Dag 1
Dato 27-09-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:30
Modul SAFe® for Teams (5,0)
Sted Comwell, Værkmestergade 2, 8000 Århus C | Se på kort
Dag 2
Dato 28-09-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:00
Modul SAFe® for Teams (5,0)
Tilmeld
Sted Tivoli Hotel, København V
Dato 1. nov - 2. nov 2021 Se detaljer
Modul 1 modul
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 10.900 kr ekskl. moms Tilmeld
Se detaljer
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt (CET)
Modul
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 1
Dato 01-11-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:30
Modul SAFe® for Teams (5,0)
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 2
Dato 02-11-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:00
Modul SAFe® for Teams (5,0)
Tilmeld
Sted Comwell, Århus C
Dato 29. nov - 30. nov 2021 Se detaljer
Modul 1 modul
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 10.900 kr ekskl. moms Tilmeld
Se detaljer
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt (CET)
Modul
Sted Comwell, Værkmestergade 2, 8000 Århus C | Se på kort
Dag 1
Dato 29-11-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:30
Modul SAFe® for Teams (5,0)
Sted Comwell, Værkmestergade 2, 8000 Århus C | Se på kort
Dag 2
Dato 30-11-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:00
Modul SAFe® for Teams (5,0)
Tilmeld
Hele landet
Se valgte

Kursusgaranti
Du kan stadig købe et kursus eller en uddannelse hos Mannaz. Vi afholder lige nu mange virtuelle kurser, og når regeringen lemper forsamlingsforbuddet, vil

vi igen afholde fysiske kurser.
Book trygt et kursus
Ligegyldigt hvordan Corona-krisen udvikler sig, kan du trygt regne med, at du får dit kursus. Vi aflyser ikke, men kan pga. regeringens restriktioner være nødt
til at flytte kurset til en anden dato. Det kalder vi kursusgaranti.
En solid virksomhed
Vi har været her siden 1975 og har IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) som robust ejer. Du kan regne med, at vi her – også når krisen er ovre.
LÆS MERE

Prisen dækker over:
Før kurset
Gratis adgang til e-læringsmodulet ”God læring”, som giver redskaber til, hvordan du både før, under og efter din deltagelse øger værdien af dit
kursus/uddannelse
Du modtager en mail, som anviser, hvad du bør forberede inden kursusstart, og hvilke artikler og videoer der skal ses igennem før kurset. Yderligere er der
nærmere information omkring test og SAFe® for Teams-certificeringen.
Under kurset
Kurset er designet til at være en blanding af teori og praksisnære øvelser i SAFe-rammeværket version 5.0. SAFe® 5.1 er den nyeste version med mindre
ændringer i forhold til SAFe® 5.0.
På kurset kommer du til at indgå som aktiv aktør i mange praktiske øvelser.
Efter kurset
Kursusbevis
Mannaz sender en mail, der indeholder præsentationer fra kurset, kursusmateriale og posters samt vejledning omkring den endelige SAFe®-certificering.
Praktisk gennemførelse
SAFe® for Teams (5.1) er et todages kursus med forplejning på kursusstedet.
Kurset kører to sammenhængende dage i tidsrummet fra 9 – 17.
Certificering: SAFe 5 Practitioner 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.
Eksamen er på engelsk og uden hjælpemidler. Den foregår online med multiple choice spørgsmål. Eksamen 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 eksamen.
Testen minder om eksamenen og kan tages fortløbende, indtil den er bestået. Dette som en indikation på, at den endelige eksamen kan bestås.
Både testen og den endelige eksamen har 45 spørgsmål, som skal besvares på 90 minutter.
For at bestå eksamenen skal du have 35 rigtige svar ud af 45 spørgsmål. Det vil sige 77% af dine svar skal være rigtige.

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 og i de seneste år med LeSS og SAFe®. Samt med
leder- og teamudvikling og konceptuelt med udviklingen af ’Det Højtydende Team’ (High-Performing Team).
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.

Relaterede kurser
SAFe® Product Owner/Product Manager (5.0)

Kurset udvikler de færdigheder, som skaber innovation og værdi i en Lean-Agile Enterprise med SAFe® - via de aktiviteter, værktøjer og metoder, der
anvendes til backlogs, leverancer og programmer. Kurset afholdes enten med fysisk tilstedeværelse eller som virtuelt kursus – det afhænger af den valgte
kursusdato.
2 dage 10.900 krekskl. moms Læs mere
SAFe® Scrum Master (5.0)
Bliv certificeret SAFe® Scrum Master. På kurset lærer du at arbejde agilt og sikre samarbejde på tværs af organisationen. Du får kompetencer til at
facilitere, planlægge og eksekvere iterationer. Kurset afholdes enten med fysisk tilstedeværelse eller som virtuelt kursus – det afhænger af den valgte
kursusdato.
2 dage 10.900 krekskl. moms Læs mere
Leading SAFe® 5.1
Lær at lede agile transformationer i din organisation, og bliv ”Certified SAFe® Agilist”. Få en solid introduktion til SAFe®-rammeværket, og bliv klædt på til at
arbejde effektivt med agil skalering. Du kan vælge at deltage på kurset enten fysisk eller virtuelt alt efter, hvilken kursusdato du vælger.
2 dage 10.900 krekskl. moms Læs mere

Andre muligheder
Interne kurser
Alle vores kurser kan holdes ude hos jer. Der er god økonomi i interne kurser og fælles læring skaber fællesskab i jeres firma.
Kurset holdes kun for jeres virksomhed og tilpasses jeres konkrete ønsker og behov, fx om det skal være med fysisk fremmøde eller virtuelt.
Læs om interne kurser
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.
Kontakt os for at høre mere om mulighederne.
Courses in English
Individuel coaching
Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling som fx leder, projektleder eller bare din personlige udvikling, kan du supplere dit kursus eller
uddannelse med coachingsessioner.
Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års praktisk erfaring inden for dit felt.
Læs mere om coaching

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.

Praksisnær læring Ny viden har kun værdi, når den kommer i brug. Om Mannaz
Book trygt hos os Vi afholder alle kurser med forhøjet sikkerhed. Book trygt os hos
DIEU blev til Mannaz Siden 1975 har Mannaz leveret praksisnær læring. Vores historie
Læring verden over Kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Global tilstedeværelse

