
KURSUSBESKRIVELSE
ONLINE LEAN YELLOW BELT

ONLINE   •   N1   •   3.900 DKK   •   5 WEBINARER

Start din Lean rejse online – vi introducerer dig til Lean princip-

perne, og giver dig værktøjerne til at arbejde med Lean
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Indhold

Online Lean Yellow Belt gør dig klar til at deltage i 
Lean arbejdet
Dette er en online Lean uddannelse, hvor vi gennem fem webinarer, videoer, online-præsentation-

er og spændende opgaver, giver dig de færdigheder, der skal til for, at du kan blive godt introduc-

eret til Lean.

Få nye værktøjer i din værktøjskasse

Dette er et intensivt træningsforløb, hvor vi giver dig en grundig introduktion til Lean principperne 

og -værktøjer. Der er ekstra stor fokus på Værdistrømsanalyse og Tavlemøder (også kendt som 

Kaizen-tavler). Kurset er meget praktisk orienteret, og vi giver dig ikke kun koncepter, men deri-

mod konkrete værktøjer og øvelser, der er lige til at tage med hjem og bruge. 

Online adgang til materiale
Uddannelsen foregår via vores egen uddannelsesplatform kaldet ‘Moodle’. Du får adgang til alt 

materiale, som du kan downloade og anvende i din egen organisation. Vi støtter dig og hjælper dig 

igennem kurset, så du bliver ikke overladt til dig selv.

Er denne uddannelse noget for dig?

Uddannelsen giver dig en god forståelse for, hvad Lean går ud på – og det gør dig i stand til at delt-

age aktivt i en Lean implementering. Når du er færdig med dit Lean Yellow Belt, er du godt klædt 

på til at videreuddanne dig på Niveau 2 – Lean Green Belt.

Uddannelsens indhold:

Uddannelsen består af webinarer. Du skal sætte tid af til at deltage i  et webinar à 2 timer og fire 
webinarer à en times varighed. Derudover vil der efter hvert webinar være en opgave, som skal 

løses – du får feedback på denne opgave.

Webinar 1

Introduktion til Lean historien

De 5 Lean principper

Skab mere kundeværdi

De 8 former for spild

Webinar 2

Overblik over Lean værktøjskassen

5S - orden og rydelighed

Kanban - lad kunden trække varen

SMED - hurtige omstillinger

Standardiseret arbejde - miniméring af varians

Behersk de rette teknikker

Webinar 3

Proceskortlægning

Dataindsamling og faktaboks

Forbedringsforslag til værdistrømmen

Prioritering af forbedringsforslag



Webinar 4

Målstyring og kundens forventninger

Designprincipper

Værdistrømsanalyse to-be

Webinar 5

Kaizen – løbende forbedringer

Tavlemøder

Visuel ledelse

Udfordringer i forbindelse med implementering 

Eksamen
Modulet afsluttes med en Multiple Choice-test bestående af 20 spørgsmål

Fagområder
Lean mindset – forståelse for, hvad Lean er og hvor det kan anvendes. 

Lean værktøjskassen – viden om de væsentligste Lean værktøjer og -metoder

Værdistømsanalyse - stort fokus på at lave værdistrømsanalyse, både nutid- og fremtidsbillede

Kaizen – forståelse for løbende forbedringer med bidrag fra medarbejdere

Forudsætninger

Der kræves ingen forudgående kendskab til Lean for at deltage. Vi starter fra bunden og fører dig 

sikkert igennem uddannelsen og eksamen.

Udbytte
Uddannelsen gør dig i stand til at deltage aktivt i en Lean implementering. Du får forståelse for 

Lean principper og et godt kendskab til de vigtigste værktøjer.
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Undervisning

Professionelle undervisere med passion
På vores kurser vil du møde passionerede undervisere, der alle brænder for at undervise dig og 

gøre dig til ekspert i Lean. Du kan være sikker på, at den teoretiske viden, erfaringsniveauet og 

humøret er højt – og at du bliver præsenteret for en masse konkrete eksempler i undervisningen.

Faciliteter

En ting er den faglige og teoretiske del, noget andet er rammerne omkring dit onlinekursus.

Vi tror på, at læring har de bedste forudsætninger, når onlineplatformen er i orden. Derfor har vi 

vores egen undervisningsplatform, kaldet Moodle, hvor alt undervisning foregår.  Og husk: Du har 

seks måneders fri adgang til platformen, hvorfra du kan downloade alt undervisningsmateriale og 

bruge i din egen organisation.

Webinar og platformen Moodle
Al online undervisningen foregår på vores egen platform på Moodle. Her mødes vi på webinarerne 

og gennemgår dagens materiale, laver små øvelser og cases. Her finder du alt undervisningsmate-

riale som fx præsentationer, øvelser og cases, datatemplates samt instruktionsfilm.

Instruktionsfilm
På Moodle finder du vores instruktionsfilm, som introducerer dig til de forskellige værktøjer og 
metoder. Instruktionsfilmene skal du se som forberedelse til de enkelte moduler. Du har adgang til 
platformen i seks måneder, så du kan komme tilbage og gennemse filmene.
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Kontakt

Hvad har du brug for?
Danmarks bedste Lean specialister står klar til at hjælpe dig. Tag en snak med os - helt uforplig-

tende - så finder vi en løsning der passer til jeres behov.

info@leanakademiet

www.leanakademiet.dk

Sjælland

Lean Akademiets Auditorium

Jægersborg Allé 166

+45 7027 7909

Jylland

Spettrupvej 7

8722 Hedensted

+45 7027 7909
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