KURSINFORMATION

Leading SAFe 4.6
Teori

CERTIFIER AD SA SAFE AGILIST

Det här är kursen för dig som vill få uppskalad agil utveckling
att fungera i praktiken. Du kommer att förstå vad SAFe är och
hur den hjälper organisationer så team får struktur att planera
tillsammans, samordna arbetet och hantera beroenden. SAFe
är det ledande ramverket för att skala upp ett agilt arbetssätt
på team-, program- och portföljnivå. SAFe har stor spridning
internationellt och används av flertalet större företag och
myndigheter i Sverige.
2-dagarsutbildningen i Leading SAFe
ger dig de kunskaper som krävs för
att leda ett agilt införande i din organisation genom att använda Scaled
Agile Framework. Målet är att skapa
ett arbetssätt som möjliggör värdeskapande genom leverans av mjukvara
regelbundet, i täta intervaller och
med rätt kvalitet, från många team.
Du kommer att lära dig forma agila
team och releasetåg, samt öva på att
genomföra planering av produktinkrement. Komplexa lösningar kräver le-

veranser från många releasetåg och vi
går igenom hur du kan organisera och
samordna dessa. Portföljhanteringen
blir mer agil genom finansiering av
releasetåg och värdeströmmar istället
för projekt. Olika organisationer har
olika behov av nivåerna i SAFe och du
kommer under utbildningen lära dig
verktyg för att välja rätt nivå för din
organisation.
Under utbildningen får du ta del av de
fem framgångsfaktorerna för att lyckas med en agil transformation.

D U FÅ R B L A N D A N N AT L Ä R A D I G

•
•
•

Lean-Agile Leadership
Team and Technical Agility
DevOps and Release on Demand

•
•
•

Business Solutions
Lean Systems
Lean Portfolio Management

Läs mer om kursen och anmäl dig på: cag.se/utbildning

Praktik

Nybörjare

KURSINFORMATION

K U R S PRO G R A M

TI D

Kortfattat kursprogram med tider.

Dag 1: 08.30–17.00
Dag 2: 08.30–17.00

DAG 1

DAG 2

08.30

Registrering

08.30

Värdeströmmar

09.00

Introduktion till SAFe

10.00

Behovsbaserad release & DevOps

10.00

Att bli en agil ledare

11.00

Affärslösningar och agila system

11.00

Etablera team och agilitet

13.00

Agil portföljhantering

13.00

Planera ett programinkrement

14.30

Leda den agila transformationen

17.00

Slut dag 1

16.00

Att bli en SAFe-agilist

17.00

Slut dag 2

FÖ R K U N S K A PE R

M AT E RIA L

Det finns inga förkunskapskrav på denna
utbildning, men vi rekommenderar att du
har arbetat i en mjukvaruorganisation under
minst 6 månader, samt har grundläggande
kunskap inom agila metoder för att du ska
kunna relatera terori och övningar till dina
egna utmaningar.

Utbildningsmaterialet tillhandahålls på engelska i både i digitalt format på ”Mina sidor”
och i traditionellt pappersformat, som du får
tillgång till vid kurstillfället.

V E M B Ö R G Å PÅ U T B I LD N I N G E N?

Kursen riktar sig till dig som vill förstå hur
SAFe är uppbyggt och hur den kan tillämpas
i en organisation som vill skala upp sitt agila
arbetssätt. Den är det självklara valet för
agila ledare så som till exempel förändringsledare, chefer, agila coacher, scrum masters,
programledare, projektledare, produktägare,
portföljägare, kravhanterare, testare programmerare och arkitekter som vill förstå
och hitta sin roll i en SAFe inspirerad agil
organisation.

KO N TA K T

070-532 71 90
utbildning@cag.se

C E RTI FI E RI N G

Certifiering till SAFe Agilist (SA) ingår i kursavgiften och görs efter kursen. Vi förklarar
processen och registrerar er för att göra
testet on-line hos Scaled Agile Acedemy.
MINA SIDOR

Under ”Mina sidor” på www.cag.se/utbildning kan du redan en vecka innan kursstart
ta del av kursmaterial, förberedande uppgifter och instruktioner.
ÖV RI G I N FO R M ATI O N

Fika och lunch ingår i priset. Utbildningen
hålls på svenska och leds av en certifierad
handledare. Materialet är på engelska.

Läs mer om kursen och anmäl dig på: cag.se/utbildning

