Scrum

®

Få styr på grundelementerne i Scrum® gennem teori koblet med praktiske
øvelser. Kurset giver adgang til efterfølgende certificering.

Hvem henvender kurset sig til?

Kursets indhold

Intro til Scrum er til dig der er ny til at
arbejde agilt, eller dig der har fået de
indledende erfaringer med Scrum. Kurset
giver dig en holistisk tilgang til Scrum
metoden, og dækker alle de elementer der
nødvendige at forstå for at indgå i et Scrum
team.

På kurset vil du komme hele vejen rundt om
Scrum og få en forståelse for det agile
mindset, som ligger bag Scrum metoden.
Du vil få færdigheder i hele den iterative
Scrum proces; fra projektinitiering til
release.

Du arbejder derfor sandsynligvis i en
organisation der direkte eller indirekte
arbejder med Scrum. Du kan også indgå i
et team der skal til at arbejde med Scrum,
og du ønsker derfor forståelse for
udviklingsprocessen og konkrete metoder
og værktøjer at tage med hjem i dit team.
Det kan også være du bare gerne vil lære
mere om den agile udviklingsmetode der
dominerer på mange arbejdspladser.
Uanset hvem du er, er vores løfte som
kursusudbydere at klæde dig på i Scrum
hele vejen rundt. Det gør vi gennem
Implement Consulting Groups
karakteristiske tilgang, hvor fokus er teori
gennem praktik, høj energi og
overbliksskabende visuelle
hjælpeværktøjer.

Du vil få en bred indsigt i de forskellige
Scrum roller og hvordan de spiller sammen,
samt hands-on erfaring med rollernes
ansvar i at få Scrum processerne til at
lykkedes.
Kurset tager udgangspunkt i den Scrum
certificering du har mulighed for at tage
efter kurset, men vil bygge på praktiske
øvelser hele vejen igennem. Du vil derfor
både blive klædt på til at kunne bestå din
certificering, men vil samtidig få rum og tid
til at afprøve de forskellige metoder og
værktøjer i praksis.
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Dag 1

Dag 2

Intro til Scrum principper og Scrum
processen, samt en dybdegående
gennemgang af de roller, ceremonier og
artefakter der bruges i Scrum. Derudover
dykker vi ned i de forskellige faser i Scrum
processen.

På dag to bliver teori, metoder og værktøjer
sat i praksis med forskellige sprints der
zoomer ind på realistiske scenarier du kan
møde i et Scrum team. Dagen afsluttes
med gode råd til at fremstille Scrum
elementer til fx en styregruppe og praktik
omkring certificeringseksamen.

Dagen giver dig:

Dagen giver dig:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Introduktion til det agile manifest og
Scrum principperne.
Introduktion til den iterative Scrum
proces og dets forskellige faser.
Forståelse af organisation og roller,
ceremonier og artefakter.
Træning i at planlægge og estimere
sprints; herunder opbygning af user
stories, opgavenedbrydning og
estimering.
Metoder til at prioritere projektets
backlog.
Værktøjer til at arbejde med teamets
flow og opgavehåndtering.
Introduktion til release-planning.
Introduktion til at arbejde i sprints –
herunder praktisk gennemførelse.
Forståelse for kontinuerlig evaluering
”retrospectives” og hvordan man bruger
dem til at optimere Scrum teamet.

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Sprint med særligt fokus på
retrospectives.
Sprint med særligt fokus på de
forskellige Scrum roller.
Sprint med særligt fokus på
realistiske udfordringer du kan
møde i et sprint.
Introduktion til at skalere Scrum til
fx program og porteføljeniveau.
Introduktion til de forskellige øvrige
agile metoder.
Værktøjer til at præsentere Scrum
elementer for fx styregrupper.
Drøftelse af hvordan Scrum kan
fungere i ikke-agile organisationer
og metodiske tilpasninger.
Praktisk gennemgang af
certificeringseksamen.
Retrospective af kurset.
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