
Toyota Kata
Et Toyota Kata-kursus gør dig i stand til at skabe konkurrencemæssige fordele via 

forbedringskultur. Toyota Kata er en videnskabelig, systematisk metode til at trans-

formere dine Lean projekter til en Lean kultur.
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Indsigt i kulturskabelse med ‘Coaching Kata’

Metode til faktuelle forbedringer med ‘Forbedrings Kata’

Sparring med øvrige deltagere og instruktører

Redskaber til at skabe en Lean forbedringskultur i din organisation

Redskaber til at sikre den fortsatte Lean udvikling

Forståelse for teorien bag Toyota Kata

Kompetencer 

forøges

Forbedringer 

gennemføres

Fortsat ud-

vikling sikres

Hvad er Toyota Kata ?

Er du gået i stå med Lean, og er det svært at generere løbende forbedringer? Så skal du 

på dette kursus. At skabe løbende forbedringer er nemlig ikke nemt – slet ikke i det lange 

løb. Danmarks mest erfarne Kata-Specialist vil på to dage demonstrere, hvad det kræver 

at få momentum i forbedringsarbejdet og på sigt at skabe en forbedringskultur.

Idéen med kurset

Kompetencer 

forøges

Teori omsættes 

til praksis

Erfarne instruk-

tører

Kurset udvikler kompetencer inden for Toyota Kata, herunder teorien 
samt anvendelsen af metodikken. Kurset giver forståelse for imple-
menteringen, som sikrer resultatskabelsen.

Kursets teori formidles i et forståeligt sprog, med en høj grad af ek-
sempler fra det virkelige liv. Teorien afprøves altid via praksisnære 
øvelser, hvor der trækkes paralleler til kursistens egen hverdag.

Undervisningen gennemføres udelukkende af instruktører, som har 
stor praktisk erfaring med metoden. Instruktørerne har således stået i 
kursistens sted, uanset branche eller organisatorisk modenhedsniveau. 
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Der kræves ingen forudsætninger for deltagelse i kurset. Det er dog en væsentlig fordel, 

at du kender til Lean og Lean begreberne. Disse vil ikke bliver gennemgået på uddan-

nelsen, idet vi forudsætter, at de kendes på forhånd. Dette Toyota Kata kursus henven-

der sig til erfarne folk, der arbejder med Lean i hverdagen, men som ønsker at lære om 

Toyota Kata og trænes i, hvordan metoden kan anvendes i virksomheden. Toyota Kata 

er et modul i Lean Akademiets Lean Specialist uddannelse, men udbydes ligeledes som 

enkeltfag og kan tages uafhængigt af de øvrige moduler. 

Vi afholder ikke eksamen og planlægger ikke hjemmearbejder på dette Lean kursus.  

Vi bruger i stedet tiden intensivt på de konkrete værktøjer, mens du er på kursus. 

Prisen for denne uddannelse er 6.900 kroner pr. deltager (ekskl. moms). Beløbet om-

fatter morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe og -kage samt værktøjssamling.

Indhold

Eksamen

Pris

Dag 1 Dag 2

• Hvad er Toyota Kata?

• Forbedrings Kata – teori og øvelser

• Vanernes kraft

• Coaching Kata – teori og øvelser

• Ledelse i Gemba

• Policy Deployment

• Kata i Service og Administration

• Værdistrømsanalyse og Kata

• Hvordan kommer du i gang med Toyota 

Kata?

Hvem kan deltage?
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Undervisere

Morten er ekspert i  Toyota Kata og er blandt andet uddannet fra University of 

Michigan. Han har været konsulent på Danmarks første Toyota Kata opgave 

og har siden hen været ansvarlig for Toyota Kata transformationer i nogle af 

Danmarks største virksomheder. Han er specialist i implementering af Lean i 

produktion, hvor hans faglige bredde giver mulighed for at angribe problemer fra 

mange vinkler og derigennem finde løsninger, der holder i praksis.

Morten er uddannet ingeniør ved Danmarks Tekniske Universitet, hvor han 

har færdiggjort sin specialisering ved Institut for Planlægning, Innovation og 

Ledelse. Morten har en baggrund som iværksætter og har gennemført interna-

tionale kurser inden for business og entrepreneurship ved Oxford, Cambridge & 

RSA.

Lean Akademiets tilgang til Toyota Kata :

Lean Akademiet var det første Lean konsulent-/uddannelseshus, der indførte Toyota Kata i større danske virksom-

heder. Det har givet os en massiv erfaring og har også betydet, at vi har udviklet og forbedret metoden igennem vores 

egen læring. Det er derfor ikke blot teori, du undervises i, men vi inddrager al den erfaring, som vi har fået igennem 

mange års arbejde med metoden.

Morten Friis Jacobsen

Allan har mere end 15 års erfaring som leder i større produktionsvirksomheder, 

hvor han blandt andet har stået i spidsen for den totale implementering af Lean. 

Allans mange års erfaring med ledelse kombineret med et Lean Master Black-

belt sikrer en solid forståelse for de udfordringer, organisationer oplever ved at 

implementere og forankre Lean.

Allan B. Rix
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Lean Akademiet tilbyder uddannelse og konsulenthjælp til at skabe varige resultatforbedringer i 

din organisation.  

Kontakt os for et gratis og uforpligtende møde, hvor vi kan gennemgå din organisations potentiale 

for varige forbedringer. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Lean Akademiet 

+45 7027 7909

info@leanakademiet.dk

www.leanakademiet.dk


