Masterclass
for ledere
Denne Masterclass opkvalificerer dig som
agil leder og skaber en forståelse for,
hvordan ledelsesdisciplinen ændrer sig, når
man overgår til et agilt setup. Særligt hvordan
du som leder bedst kan hjælpe dine
projekter, teams og medarbejdere med at
høste fordelene ved at arbejde agilt.

Kurset giver dig
•

Forståelse for hvordan din lederrolle ændrer sig når du skal lede agile projekter og medarbejdere i agile teams

•

Indsigt i hvordan andre ledere succesfuldt har benyttet agilitet i en statslig kontekst gennem en række relevante cases
fra undervisernes hverdag

•

Selvindsigt i hvordan dit mindset kan modarbejde eller hjælpe din organisation med at arbejde agilt

•

Værktøjer til at styre opgaveporteføljen i dit team, med henblik på øget produktivitet og gladere medarbejdere

•

Færdighederne til at etablere og lede en agil transformation i staten, og i hvordan typiske udfordringer håndteres.

•

Mulighed for at sparre med eksperter i en paneldebat hvor de deler deres erfaringer med at arbejde agilt i staten

Hvem er kurset for?
Kurset er for dig, der har medarbejderansvar og står over for at skulle enten at skulle lede agile projekter og teams eller
gennemføre en agil transformation. Du er måske kontorchef, afdelingsleder, underdirektør eller lignende. Uanset
ledelsesniveau ønsker du indsigt i og værktøjer til, hvordan du bedst understøtter og leder agile projekter og teams.

1

Undervisere på Masterclass’en

Troels Hjortholm

Terkel Tolstrup

Kristian Hessler

Morten Ankjær

Troels er partner i Deloitte og
leder af Agility Advisory. Med en
stærk faglig baggrund og passion
for at arbejde agilt har han over de
seneste 15 år undervist mere end
1.000 individer og ledet en lang
række offentlige organisationer og
private virksomheder gennem agile
transformationer.

Som partner i Deloitte og med en
ph.d. fra DTU er Terkel ekspert i
agile metoder og rammeværker.
Han har undervist mere end 5.000
individer på forskellige
organisatoriske niveauer og hjulpet
en lang række ledere med at få
succes med it-transformationer
indenfor de statslige rammer.

Med mere end 10 års erfaring
indenfor implementering af agilitet
og lederudvikling, har Kristian stor
indsigt i, hvilke muligheder og
begrænsninger organisationer kan
møde ved agile transformationer
og hvordan disses ledere skal
rådgives og coaches for at kunne
håndtere dem.

Morten har med en række
succesfulde agile transformationer
lokalt og international opbygget
dyb erfaring i implementering af
agile metoder, styring og mindset
på tværs af funktioner og
ledelsesniveauer, herunder
undervisning og coaching af
CxO’er.

Stine Dalby

Susanne Mikkelsen

Johannes Andersen Steen Nøhr Dalberg

Stine er blandt de mest erfarne i
Agility Advisory, hvor hun
rådgiver, coacher og underviser
ledere i agilitet og agile
ledelsestilgange. Med erfaring fra
agile transformationer i både
offentligt og privat regi, hjælper
hun ledere med at håndtere
kompleksitet og forandringshastighed i deres organisation.

Susanne har besiddet ledende
stillinger de sidste 20 år, og har
derfor et dybdegående kendskab
til de problemer, som en ledelse
støder på, når deres organisation
gennemgår en agil transformation.
Det kendskab bruger hun i sin
dagligdag, når hun rådgiver ledere
ift. hvordan de kan få mere ud af
deres arbejde med agil adfærd,
metoder og principper.

Johannes har i samarbejde med
adskillige linjeledere, succesfuldt
ledet deres teams igennem en agile
rejse. Johannes undervist over 500
personer og er med til at gøre agil
ledelse pragmatisk og let at forstå
ved at trække mange konkrete
eksempler ind fra de projekter han
har ledet.

En dyb erfaring fra gennemførelse
af store skalerede agile
transformationer både i det private
og det offentlige, kombineret med
en forståelse for at omsætte
strategi og forretning til udvikling,
gør Steen i stand til at formidle de
agile koncepter på ledelsesniveau
og sikre varig forståelse.
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Dag 1: Lederens rolle i et agilt setup
Modul

Beskrivelse

Velkommen og
introduktion

•
•

Præsentation af undervisere og kursusformål.
Afklaring af vidensniveau blandt deltagerne.

Agile principper,
mindset og roadmap

•
•
•

Forståelse for det agile manifest, herunder de agile værdier og de agile principper.
Refleksion over, hvilke agile principper der er vigtige i deltagernes egne kontekster.
Klarlægning af ledernes organisationers agile modenhed via et roadmap for vejen mod organisatorisk agilitet.

•
•

Forståelse for de forskellige lederrollerne i et agilt setup på både portefølje-, program- og teamniveau og
hvordan de hver især kan drive og eksekvere en agil transformation.
Dialog omkring hvordan de agile lederroller spiller ind i de traditionelle statslige rollebeskrivelser i staten.

Lederens rolle i et agilt
setup

•

Forståelse for hvordan lederens rolle ændrer sig efter behov og nye ansvarsområder i et agilt setup.

Beslutninger i et agilt
setup

•
•

Forståelse for hvordan beslutninger påvirker flow af arbejde.
Eksempel på kværktøj der kan understøtte dem i at sikre at beslutninger træffes det sted hvor viden er.

Afrunding

•
•

Retrospective hvor der reflekteres over dagen.
De vigtigste læringspunkter fra dagen omdannes til en handlingsplan, som kan fungere som startskuddet på
deltagernes agile rejse.

Tak for i dag

•

Eventuelt udestående spørgsmål besvares.

Agile roller

Dag 2: Agilitet i en statslig kontekst
Modul

Beskrivelse

Velkommen til dag 2

•
•

Opsamling på læring fra dag 1.
Gennemgang af tilpasninger på baggrund af retrospective fra dag 1.

Agil porteføljestyring

•
•

Forståelse for agil porteføljestyring som metode.
Dialog omkring deltagernes rolle med at sikre optimalt flow af arbejde igennem deres organisation.

Agil i en
forvaltningskontekst

•
•

Deltagernes udfordringer sættes af underviserne i relation til konkrete udfordringer i en forvaltning.
Håndtering af leverandørstyring, kontrakter, ansættelser og indkøb.

Paneldebat: Agilitet i
staten

•
•

Eksperter deler deres erfaringer med at anvende en agil tilgang i staten.
Skabe grundlag for videndeling og sparring på tværs af deltagerne, underviserne og panelet.

Netværksgruppe

•
•

Danne netværk på tværs af ledelsen i statens forskellige organisationer.
Skabe et rum for fremtidig vidensdeling og sparring lederne imellem.

Afrunding

•
•

Retrospective hvor der reflekteres over de to kursusdage.
Forankring af læring gennem en dialog omkring de udfyldte handlingsplaner.

Tak for i dag

•

Eventuelt udestående spørgsmål besvares.
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