KLASSEKURSUS

SAFE® PRODUCT OWNER / PRODUCT MANAGER
FORSTÅ ROLLEN SOM PRODUCT OWNER OG PRODUCT MANAGER I EN SAFE® ORGANISATION,
OG BLIV “CERTIFIED SAFE® PRODUCT OWNER/PRODUCT MANAGER”

MÅLGRUPPE FOR KURSET
Kurset er for dig, der ønsker at få en forståelse for rollen som produktejer i en organisation, der bygger på SAFe®rammeværket.

KURSET OG CERTIFICERINGEN ER SÆRLIGT RELEVANT FOR DIG, DER:
•
•
•
•
•
•

Ønsker at lære mere om effektiv Lean Agile-produktudvikling
Er ny eller eksisterende Product Owner og vil lære, hvordan din rolle arbejder i en SAFe®-organisation
Er projektleder, produktansvarlig eller Business-analytiker eller har en styregrupperolle
Er Solution Manager, Portofolio Manager, Program Manager, PMO-ansvarlig eller procesansvarlig
Er Enterprise, Solution eller System Architect
Er freelance-konsulent og arbejder med krav i agilt udvikling

KURSISTENS UDBYTTE
•
•
•
•
•
•

Forståelse for de underliggende principper, der driver
en Lean-Agile virksomhed
Evnen til at udfylde rollen som Product Owner/
Product Manager i en SAFe®-organisation
Evnen til at arbejde med visioner, milestones og
roadmaps
Konkrete værktøjer til, hvordan man forstår og
beskriver kundens behov og situation
Evnen til at definere opgaver i Epics og Features, samt
nedbryde til user stories og udarbejde accept kriterier
Forståelse for samarbejdet mellem Product Owners og
Product Management i rolle et Agile Release Train)

VIRKSOMHEDENS UDBYTTE
•
•
•
•
•
•
•

Sikre fælles forståelse for kunden og målet
Et fælles sprog om effektiv Lean Agileproduktudvikling
En fælles forståelse for kravstyring på tværs af
virksomheden
Bedre samarbejde på tværs af teams, afdelinger og
niveauer i virksomheder
Hurtigere time to market for nye produkter
En metodik til at sikre god kvalitet i leverancen - hver
gang
En Product Owner/Product Manager, der kan være
drivende i en SAFe®-implementering
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KURSUS PROGRAM
FORUDSÆTNINGER
Alle er velkomne til at
deltage i dette kursus, uanset
erfaringsniveau. Vi anbefaler
dog følgende for deltager, der
ønsker at tage SAFe® Product
Owner/Product Managercerificeringseksamen:
•
•

Erfaring med Lean Agile eller
anden relevant erfaring
Erfaring med produktudvikling
i software eller hardware

Derudover skal du have gode
engelskkundskaber, da materiale,
eksamen og SAFe® begreberne er
på engelsk

INKLUDERET I KURSET:
•
•
•
•
•

2 dages undervisning af Scaled
Agile-akkrediteret undervisere
(SPC5)
Den officielle SAFe® Product
Owner/Product Managercertificering
Alle kursusmaterialer,
herunder slides, test-eksamen,
opgaver og cases
1 års medlemskab af Scaled
Agile Community (efter
bestået certificeringseksamen)
Fuld forplejning under
kursusdagene

DAG 1 | INTRODUKTION TIL SAFE® OG DEN AGILE MÅDE AT
ARBEJDE PÅ
Kursets første dage starter med en introduktion til Scaled Agile
Framework. Herefter ser vi nærmere på de underliggende principper til
den agile måde at arbejde på.
Der arbejdes med rolle og ansvar for Product Manager og Product Owner.
Dernæst gennemgår vi en Product Manager rolle oppefra og ned. Vi starter
med porteføljeniveauet, hvorefter vi arbejder os ned på programniveauet
Undervejs får du løbende eksempler fra den virkelige verden, samt
hyppige øvelser.

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

Principper for SAFe® Lean Agile
Vision and Product Roadmap
Strategic Themes
Epics og Benefit Hypothesis
Backlogs
Features
Acceptance Criteria
Prioritering med WSJF (Weighted Shortest Job First)

DAG 2 | EKSEKVERING AF PROGRAM INCREMENT
På dag to er vi nede på team-niveau og ser på, hvordan en Product Owner
indgår i det agile team. Vi øver os i at sikre gode User Stories, ser nærmere
på adfærdsdreven udvikling og øver os i at gennemføre forskellige Scrumevents.
Derefter vender vi tilbage til programniveauet for at se på DevOps,
hvorefter vi arbejder med at opsummere rollerne for en Product Owner og
Product Management generelt.
Endelig udarbejder du din personlige action plan for, hvordan du bedst kan
implementere det, du har lært på kurset, i din dagligdag.

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

Planlægning af Program Increments (PI Planning)
User stories
Accaptance Criteria
Definition of Done
Behavior driven development
Scrum events på teamniveau
Backlog Refinement
DevOps
Product Owner og Product Manager rollen
Effektivt samarbejde med andre stakeholders i en SAFe®-organisation
Din personlige actionplan
Information om eksamen
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