ONLINE KURSUS

SCRUM MASTER E-LÆRING
LÆR OM ROLLEN SOM SCRUM MASTER, OG HVORDAN DU UNDERSTØTTER
DEN AGILE LEVERANCE!
Dette e-lærings kursus giver dig mulighed for at blive Scrum Master certificeret PSM1 (fra scrum.org) i dit eget tempo.
Du lærer de relevante principper, metoder og værktøjer, som du behøver for at skabe et succesfuldt scrum-team som
servant leader.
Scrum er et agilt rammeværktøj til at levere produkter i en kompleks verden. Scrum Master træningen omhandler,
hvordan man arbejder med det agile scrum team, og hvordan scrum masteren kan sikre værdiskabelse i scrum
teamet.
Et high performing scrum-team bidrager til succesen med den agile leverance, og scrum master hjælper med at styre i
den rigtige retning.

MÅLGRUPPE FOR KURSET
Kurset er for alle, der vil have bedre indsigt og kompetencer indenfor agile og gerne vil opnå en internationalt
anerkendt certificering
•
•
•

Beregnet til alle, der er involveret i produktudvikling ved hjælp af Scrum.
Det er især gavnligt, hvis du har ansvar for eller bidrager til at få mest muligt ud af scrum i din organisation, det
kan være som scrum master, leder/teamleder eller scrum team-medlem.
Kurset er også relevant for dig, der ønsker bedre at forstå de agile principper og metoder.

KURSISTENS UDBYTTE
•
•
•
•
•

En internationalt anerkendt certificering som Scrum
Master
Solid forståelse for de agile metoder, og forståelse
for de enkelte elementer i Scrum, og hvordan de
anvendes i praksis
Blive i stand til at facilitere og drive udvikling i et
Scrum-team som servant leader for Scrum Teams
Få færdigheder til at drive forandring.
Lær best practices inden for agil udvikling og
leverance med konkrete værktøjer og teknikker

VIRKSOMHEDENS UDBYTTE
•
•
•
•
•

Hurtigere leverancer tilpasset markeds/kundebehov
Teams der bliver i stand til at levere
kvalitetsprodukter og tager ansvar for udvikling
Optimeret sammenhæng og forståelde for helheden
på tværs af teams
Bedre performance i teams gennem bedre
samarbejde
Forandringsagenter som aktiverer en kultur, hvor alle
kan blomstre
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ONLINE KURSUS

FORUDSÆTNINGER
Der er ingen formelle krav for deltagelse
på kurset.
Det er en fordel, men ikke et krav, at du
har kendskab til agil projektledelse eller
agil udvikling.

LÆR MERE OG HURTIGERE
LÆRING NÅR DU VIL, HVOR DU VIL
Dette er et e-lærings kursus på den adaptive platform Rhapsode
Area9.
Med adaptiv e-læring kan du tage kurset i dit eget tempo. Dette
betyder, at du når som helst kan få adgang til læringen og følge
modulerne i dit eget tempo. E-læringen tilpasser sig automatisk
din måde at lære på, og dit vidensniveau.
Inkluderet i kurset er adgang til elæring, certifcering, og bogen
“Scrum Done Right”, som er et godt støtteværk til det daglige
arbejde som Scrum Master.
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