KLASSE KURSUS

PRINCE2® AGILE PRACTITIONER
LÆR AT KOMBINERE AGILE METODER SOM SCRUM, KANBAN OG LEAN STARTUP MED VERDENS
FØRENDE PROJEKTMETODE, PRINCE2®

MÅLGRUPPE FOR KURSET
Kurset henvender sig til projektledere, projektdirektører, delprojektledere, styregruppemedlemmer, projektkontoransvarlige og andre, som:
• Bruger traditionel projektledelse
• Gerne vil have kendskab til de mest udbredte agile metoder
• Vil sætte agil projektledelse ind i en kendt referenceramme
• Oplever stigende kompleksitet i projektopgaverne
• oplever lav tilslutning til den eksisterende projektmodel
Agile metoder er særligt egnede i vidensarbejde, som f.eks. produkt- og konceptudvikling, marketing, forsikning og
analyse - kort sagt, alt arbejde, der involverer problemløsning.

KURSISTENS UDBYTTE
•
•
•
•

Du lærer om de mest udbredte agile metoder som
Scrum, Kanban og Lean Setup, og hvordan du bruger
dem i dine PRINCE2®-projekter
Du får værktøjer til at gøre dine projekter mere
effektive samtidigt med, at du bevarer overblik og
styring
Du bliver i stand til at levere mere værdi med færre
ressourcer
Du bliver PRINCE2 Agile® Practitioner - den førende
internationale certificering i agil projektledelse

VIRKSOMHEDENS UDBYTTE
•
•
•
•
•

Mulighed for at arbejde agilt inden for en velkendt
PRINCE2®-ramme
Viden, forståelse og et fælles projektsprog for agile
spillere
En model for projekter, der leverer forretningsværdi
hurtigt og kontinuerligt med færre ressourcer
Øget trivsel, kreativitet og produktivitet
Projekter til tiden og indenfor budgettet
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KURSUS PROGRAM
FORUDSÆTNINGER
Du skal have bestået
certificeringseksamen i
PRINCE2® Foundation for
at kunne tage certificering i
PRINCE2® Practitioner
For at få mest muligt ud af
kurset, er det en fordel at du
har erfaring med at arbejde i
projekter.

INKLUDERET I KURSET:
•
•
•

•
•
•

Den officielle PRINCE2®manual
Udførlig læsevejledning som
forberedelse til kurset
2 dages undervisning
på dansk af en erfaren
PRINCE2®-konsulent og
træner
2 testeksamener
Fuld forplejning under
kursusdagene
Den officielle
PRINCE2® Practitionercertificeringseksamen

PRINCE2® FOUNDATION
ER ADGANGSGIVENDE
TIL:
•

PRINCE2 Agile® Practitioner

DAG 1 | DET AGILE LANDSKAB, START OG INITIERING AF DET AGILE
PROJEKT
PRINCE2 Agile® er en projektmetode, men agile metoder bruges generelt
også til driftsopgaver. Derfor begynder vi med forskellen på projekter og
daglig drift. Du får et overblik over baggrunden for agile metoder, agil
adfærd, koncepter og teknikker, kravhåndtering og projektorganisering.

PÅ DAGEN ARBEJDER DU MED:
•
•
•
•
•
•
•

Projekt og daglig drift
Det agile overblik
Kombination af PRINCE2® med agile metoder
PRINCE2®-tolerancer i det agile metoder
Start og initiering af et projekt, business case, udbyttevurdering og
Cynefin
Krav og User Stories
Organisation: de forskellige roller i agile projekter

DAG 2 | EKSEKVERING AF DET AGILE PROJEKT
På dag 2 arbejder vi med eksekvering af projektet, og hvordan vi bruger
agile teknikker i projektets faser. Vi ser på, hvordan releases og faser
passser sammen, hvordan man bruger arbejdspakker i et agilt projekt,
og hvordan man får samarbejdet og kommunikationen til at fungere
optimalt.

PÅ DAGEN ARBEJDER DU MED:
•
•
•
•
•
•
•
•

Servant Leadership
PRINCE2®-principper og PRINCE2 Agile®-adfærd
Populære agile koncepter som Kanban, Lean Startup og rich
communication
Agilometer
Styring af produktleverancer, herunder Scrum, Kanban, planer, agil
estimering, burn charts, information radiators, arbejdspakker osv.
Kvalitet, herunder Defination of Done (DoD)
Styring af en fase og Ledelse af en faseovergang, releases og
retrospectives
Ledelse af et projekt

DAG 3 | AFSLUTNING AF DET AGILE PROJEKT
Vi afslutter det agile projekt og arbejder på at træne til eksamen.
Dagen afsluttes med PRINCE2-Agile®-certificeringseksamen.

PÅ DAGEN ARBEJDER DU MED:
•
•
•

Testeksamen
Udvalgte eksamensspørgsmål
PRINCE2 Agile® Practitioner-eksamen
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