Leading SAFe® 4.6
Stärker dig i de förmågor som krävs
för att skala ett agilt arbetssätt

Bli en certifierad SAFe® Agilist! Under
denna tvådagarsutbildning i Scaled Agile
Framework får du kunskap om hur du
skalar ett agilt arbetssätt – och verktygen
du behöver för att bättre lyckas med
genomströmning av leveranser.

Att använda SAFe® i praktiken
Långa ledtider i produktutvecklingen, skenande
utvecklingskostnader och hög arbetsbelastning
på medarbetare är bara några exempel på
utmaningar som kan lösas med ett mer agilt
arbetssätt. Men hur motiverar du medarbetarna
till att arbeta mer agilt?
Under utbildningen Leading SAFe® 4.6 får du en
gedigen förståelse för principerna bakom SAFe®
och hur du använder ramverket i praktiken. Du
lär dig att leverera värde via agila releasetåg, hur
du bygger upp en agil portfölj samt hur du leder
en agil transformation inom hela organisationen.
Du kommer också få möjlighet att tillgodogöra
dig ett agilt mindset och få praktiska redskap
inom SAFe® som stödjer de agila teamen,
programmen, programportföljen och
koordinering av stora värdeströmmar.

”Nothing beats an Agile
team, except a team of
Agile teams”
– SAFe® mantra
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Om Leading SAFe®

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till chefer, produktägare,
program- och projektledare, förvaltningsledare, scrum
masters, utvecklare, kravledare, testledare, agila coacher
och andra som vill ha förutsättningar att lyckas med agil
utveckling i stor skala.

Upplägg
Utbildningen hålls av certifierade lärare under två
heldagar (dagtid) den 22-23 januari 2019. Den är
certifieringsgrundande och kräver obligatorisk närvaro
under båda dagarna; ett certifieringsförsök inom 30
dagar ingår i kursavgiften. Ingår gör även lunch, fika
och kursmaterial; allt material är på engelska men
utbildningen hålls på svenska.
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Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med snart 400
anställda. Med kontor på åtta orter i Sverige och en offshoreverksamhet i Kina
guidar vi företag och organisationer i det digitala landskapet.

