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47085
Lean support i produktionen
Lean support
2,0 dage.
20-03-2012 og fremefter
GOD
GOD
Nej

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne
Deltageren kan ved gennemførelse af Lean Workshops i samarbejde med andre faggrupper og ledere
finde indsatsområder til at optimere flow og fjerne spild i alle handlinger i produktionen. Deltageren får
praktisk kendskab til elementær facilitering ifm. opgaveplanlægning, grundlæggende support i
forbindelse med udfyldelse af opgavebeskrivelser PDCA(plan, do, check, act), support til opfølgning på
igangværende opgaver og projekter via KAIZEN tavle samt facilitering af forbedringstiltag. Deltageren
får værktøjer til kommunikation og videndeling på udførte forbedringer og får praktisk træning i
præsentationsteknik og værktøjer.
Eventuelt yderligere bestemmelser for certifikatuddannelser

Arbejdsmarkedsuddannelser med relevans for uddannelsesmål:
Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser:
2266 (AA) Arbejdets organisering ved produktion i industrien (moder-FKB)
2663 (AE) Industriel vask og efterbehandling af tekstiler
Tekster til UddannelsesGuiden
WEB-søgetekst:
Deltageren kan supportere og facilitetere KAIZEN i produktionen.
Målgruppe:
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.
Mål:
Deltageren kan ved gennemførelse af Lean Workshops i samarbejde med andre faggrupper og ledere
finde indsatsområder til at optimere flow og fjerne spild i alle handlinger i produktionen. Deltageren får
praktisk kendskab til elementær facilitering ifm. opgaveplanlægning, grundlæggende support i
forbindelse med udfyldelse af opgavebeskrivelser PDCA(plan, do, check, act), support til opfølgning på
igangværende opgaver og projekter via KAIZEN tavle samt facilitering af forbedringstiltag. Deltageren
får værktøjer til kommunikation og videndeling på udførte forbedringer og får praktisk træning i
præsentationsteknik og værktøjer.
Varighed:
2 dage
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Eksamen:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen
Den danske kvalifikationsramme for livslang læring
Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 3
Indhold:
Deltageren kan supportere og facilitetere KAIZEN i produktionen.
Jobmuligheder og videre uddannelse:
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som
beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde,
arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte
handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed
for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for
erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.
Bevis opnås således:
Beviset tildeles, når deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte
handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en prøve, vil dette som
udgangspunkt forudsætte, at prøven er bestået. Der kan dog gives dispensation til prøveaflæggelse. For
arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der ikke er udviklet en prøve, vil beviset udstedes, hvis underviseren
vurderer, at deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede
mål. Endelig kan beviset tildeles på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) med
mindre, dette forhindres af anden lovgivning.
Uddannelsesinstitutioner som kan tildele bevis:
Beviset tildeles af offentlige og private uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af
Undervisningsministeriet til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelsen.
Bevistekster
Bevisformat:A6
Gældende fra:20-03-2012
Bevistekst:Deltageren kan ved gennemførelse af Lean Workshops i samarbejde med andre faggrupper og
ledere finde indsatsområder til at optimere flow og fjerne spild i alle handlinger i produktionen.
Deltageren får praktisk kendskab til elementær facilitering ifm. opgaveplanlægning, grundlæggende
support i forbindelse med udfyldelse af opgavebeskrivelser PDCA(plan, do, check, act), support til
opfølgning på igangværende opgaver og projekter via KAIZEN tavle samt facilitering af
forbedringstiltag. Deltageren får værktøjer til kommunikation og videndeling på udførte forbedringer og
får praktisk træning i præsentationsteknik og værktøjer.

Prøver
Gyldighedsperiode:
25-11-2019 og fremefter
Status (EUU):
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GOD
Status (UVM):
GOD
Prøveformer:
Skriftlig
Anden prøveform:
Nej
Beskrivelse af anden prøveform:

Særlig prøve til fjernundervisning:
Nej
Prøve kan aflægges af selvstuderende:
Nej
Ingen prøve pga. lav uddannelsesaktivitet:
Nej
Ingen prøve pga. særlige omstændigheder:
Nej
Ingen prøve da spørgsmålet om prøver er reguleret af anden myndighed, organisation eller lign.:
Nej

