Scrum – en agil projektmetod
Ledarakademin
Ledarakademin är en organisation för kompetensutveckling i samverkan som har tränat
mellanchefer, projektledare och arbetsledare sedan 1999. Idag består vi av ett trettiotal
medlemsbolag i västra och södra Sverige. För Innehåll och genomförande av utbildningarna
ansvarar ett nätverk av kompetenta och inspirerande specialister inom olika områden.
Ledarakademins fortlöpande utvecklingsarbete och planering leds av en styrgrupp där alla
deltagande företags HR-Chefer har möjlighet att delta.
Syfte
• Att förstå hur ett Scrum-projekt drivs
• Kunna använda Scrum i olika typer av sammanhang
• Ha förutsättningarna för att driva ett agilt projekt
Omfattning
1 dag
Innehåll
Några av de områden som kursen belyser är:
• Vad är agil projektmetodik?
• Artefakter och grundelement
• Faser och roller i Scrum
• Projektledarens roll i Scrumsteknik
• Hur man initierar ett projekt
• Styrning och uppföljning av ett projekt
• Visualiseringstekniker exempelvis Kanban tavla.
• Effektivitet i ett Scrum-projekt
• Hur hanterar man många Scrum-team
Kursen är uppbyggd på flertalet praktiska övning samt ger inblick i olika metodiker och
verktyg för att driva ett projekt baserat på Scrum.
Deltagare
Max 14 deltagare per grupp
Investering
3.900 SEK exkl. moms
I priset ingår även kurslitteratur, ”Att arbeta och leda i projekt” samt digital metodbok med
praktiska mallar och metoder. Konferens och logikostnader tillkommer.

Kursledare
Rolf Medina har en Ph.D. inom program och projektledning i kombination med en examen
som mekatroningenjör. Han utbildar och coachar i projektledning och ledarskap i såväl
företag som på universitet i olika delar av världen. Till exempel är han gästföreläsare på
Umeå Universitet, Skema Business School i Frankrike samt University College London.
Förutom att utbilda så brinner Rolf för att driva projekt och förstudier i olika typer av miljöer
och företag. Exempel på företag är Ikea, Ericsson, Sony, Vattenfall, Skånetrafiken och GN
ReSound. Dessutom har Rolf innehaft chefspositioner på företag såsom Ericsson och
Lantmännen. Just nu publicerar Rolf sin första bok som handlar om hur man hanterar
kompetens i kunskapsintensiva företag. Boken är baserad på hans forskning samt
mångåriga erfarenhet inom området.
Nästa kurstillfälle:
Se www.ledarakademin.com/projektledarprogrammet
Anmälan görs senast fyra veckor innan programstart till:
Monica Lööw, monica.loow@kvadrat.se, tel: 0733 40 92 81
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