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Proces, Metode og Praktik  
Nyheds brev  om procesfo rbed ri ng  og pr o jektkommu nikat io n i  
sof twarepr ojekte r  

Nyhedsbrev nr. 5, april 2010 Velkommen til Nyhedsbrev nr. 5 

Endelig har vinteren sluppet sit tag og vi kan mærke at foråret er på vej. Vi har glædet 

os, både til foråret, og til at sende dette vort 5. nyhedsbrev på gaden.  

Vi har forberedt et nyt kursus om Visionsledelse i agile teams. Det er planlagt i 

samarbejde med Villads Keiding og firmaet Visionpool, efter han introducerede os til sit 

visionsværktøj -Visionpool ®. I første omgang tilbyder vi nyhedsbrevets læsere at 

deltage i en pilotversion af kurset i maj til en meget favorabel pris.  

Artiklen i dette nummer handler om ledelse af agile teams, om selvledelse, medledelse 

og om coaching som ledelsesværktøj. Hvis du vil kommentere artiklen, kan du finde 

den, og de andre artikler, på vores blog,  

I sidste nyhedsbrev reklamerede vi for det nye agile magasin: Agile Record. Andet 

nummer er på vej på gaden, og vi har fået optaget vores første artikel om den agile 

organisation. Vi glæder os til at se hele nummeret. 

Vi glæder os også til at læse næste nummer af Prosa-bladet, hvor vi er blevet 

interviewet om vores sidste kursus, konfliktopløsning i systemudviklingsprojekter. 

Bedste hilsner 

Henrik Sternberg & Pia Petersen 
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Læs mere her om Agil Procesforbedring 

Tilmeld Nyhedsbrev 

 

”Teamledelse er i dag et af de største ufaglærte fagområder i Danmark” 

Thorkil Molly Søholm & Jacob Storch 

Ledelse og ledelsesbegreber er tæt knyttet til vores organisationsforståelse i bred 

forstand. I antropologisk forstand kan man hævde, at der er universelt gældende 

mønstre for organisering af ”stammer”. Alle samfund har, og har til alle tider haft 

begreber for ledelse og distribution af ansvar og opgaver. Disse mønstre er naturligvis 

blevet tilpasset og fortolket i forhold til samfundets normer og – betingelser i øvrigt, 

hvilket har resulteret i alle de vidt forskellige ledelsesformer og -strukturer vi kender.  

I vores del af verden synes disse mønstre - i moderne tid - i stor udstrækning at være 

inspireret fra militære traditioner, der kan spores tilbage til Sun Tzu og hans bog om 

”The Art of War” fra år 600 før vor tidsregning. Denne tradition har medført en 

organisations- og ledelseskultur med forankring i stærke ledelseshierarkier og klar 

ansvarsfordeling og opgavedistribution
1
. Ledelsens opgave er, gennem analyser, at 

opnå viden om organisationens tilstand og udfordringer, og på baggrund af denne 

viden iværksætte tiltag til at imødegå udfordringerne. Dette gøres  ved at ”aktivere” de 

lavere liggende lag i hierarkiet. Viden, ansvar og overblik findes oppe i hierarkiet, 

operationelle opgaver nede i hierarkiet. Vi leder organisationer, som var det en krig. 

Læs hele artiklen her 

http://agil-procesforbedring.blogspot.com/
http://www.agilerecord.com/
http://www.agil-procesforbedring.dk/
mailto:mail@agil-procesforbedring.dk?subject=subscribe%20nyhedsmail
http://www.agil-procesforbedring.dk/artikler/LedelseAfEffektiveTeams.pdf
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  Pilotkursus: Visionsbaseret ledelse i agile teams 
 

Kære venner, kunder og forretningsforbindelser 

 

Vi er i vores samarbejde med Visionpool blevet præsenteret for deres 

procesværktøj til visionsudvikling.  Visionpool er et nyskabende og umiddelbart 

appellerende, visuelt, konkret værktøj til at inddrage alle interessenter i 

forandringsprocesser på alle niveauer og alle typer organisationer på et 

anerkendende grundlag. 

Vi vil I samarbejde med VisionPool og Villads Keiding lave et 

visionsudviklingskursus specielt tilrettet IT-branchen og ledelse af agile teams. 

Vi vil gerne invitere jer til en pilotversion af dette kursus. Kurset kommer til 

at indeholde både teori og praktik omkring visions- og forandringsledelse og 

kultur- og værdiprocesser ved hjælp af Visionpool værktøjet og en praksisdel, 

som giver deltagerne mulighed for at anvende værktøjet fremadrettet. 

Kurset bliver afholdt 2 dage i april eller maj, og prisen er kun 8000.- inklusiv 

certificering, så hvis du er interesseret, så meld gerne hurtigt tilbage, så finder 

vi de bedste dage. 

Du kan se mere om kurset og Visionpool via nedenstående links.  

Hvis du er interesseret i at deltage, så kontakt os hurtigst muligt, så vi kan finde 

det bedste tidspunkt. 

 

Links: 

 Visionpools hjemmeside 

 Casehistorie 

 

http://www.visionpool.dk/wizi/index.php?page=104
http://www.copenhagendesignweek.dk/?option=com_content&view=article&id=199&Itemid=22
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Læs mere her … om blogs og agile ressourcer 

Find og læs vores tidligere artikler her 

Hvis du ikke har læst vores tidligere artikler, udgivet i de fire første 

nyhedsbreve, kan du hente dem her:  

 

Agil procesforbedring i software udviklingsorganisationer, af Henrik 

Sternberg 

Konflikthåndtering i Softwareudviklingsprojekter, af Pia Petersen 

Den Agile Organisation, af Henrik Sternberg  

Det Effektive Team, af Pia Petersen og Henrik Sternberg 

Om Motivation, af Henrik Sternberg 

Vores bogreol 
 

I denne rubrik vil vi fortælle 
om de bøger vi har læst, 
læser og som ligger i den 
(store) bunke med bøger vi 
gerne vil læse. Bøgerne og 
vores mange års erfaring er 
udgangspunktet for de 
artikler vi løbende skriver. 

 

Teambaserede organisationer i praksis, red: Molly-Søholm, T. og Storch, J., 

Dansk Psykologisk Forlag 2005 

- Bogen består af en række artikler, der tilsammen udfolder en systemisk 

forståelse af team og teambaserede organisationer, og som definerer et 

samlet begrebs- og metodefelt til udvikling af teamets arbejds- og 

læreprocesser. 

 

Læs resten af boglisten her  

http://www.agil-procesforbedring.dk/index-filer/Page692.htm
http://www.agil-procesforbedring.dk/artikler/agil_procesforbedring.pdf
http://www.agil-procesforbedring.dk/artikler/konflikthandtering.pdf
http://www.agil-procesforbedring.dk/artikler/DenAgileOrganisation.pdf
http://www.agil-procesforbedring.dk/artikler/DetEffektiveTeam.pdf
http://www.agil-procesforbedring.dk/artikler/OmMotivation.pdf
http://www.agil-procesforbedring.dk/index-filer/Page692.htm#Bogliste
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Udbyder Emne Sted Dato  

DAUG 

netværksmøde 

Emne: Check på hjemmesiden 

 
København 14. april  

Scrum Gathering 
Join the First Scrum Alliance sponsored Scrum Gathering in China 

参 加 Scrum Alliance 首次中国 Scrum Gathering 
Shanghai 19-20 april 

APLN 

netværksmøde 

Tirsdag den 4. maj 2010 er temaet “Facilitering og lederskab – hvad er 

hønen og hvad er ægget?“. 
Valby 4. maj 

Øresund Agile 

This years conference focus on the theme Taking the Next Step, and 

we have some new exiting speakers and workshop facilitators! The 

program contain tracks on: Large Scale Agile, People & Leadership. 

Malmø 17-20 maj  

Open Agile User group meetings in France, Belgium,  and Toronto, closest at: Ghent, Belgien 21-22 maj 

Agile 

Development 

Practices 

Conference 

Learn the latest in agile methods, technologies, tools, and leadership 

principles from thought leaders 
Las Vegas 6-11 juni  

Agile 2010 

(Agile Alliance) 

International conference about techniques and technologies, attitudes 

and policies, research and first-hand experience 
Nashville 9-13 august  

EuroSPI  Systems and SW Process Improvement Practice and  Case Studies Spanien 1-3 september 

Agile Australia 
Agile Australia 2010 is the Australian conference for the exchange of 

ideas, information and practical examples of Agile in the enterprise 
Australien 15-20 september 

AGILEEE The First Eastern European Agile Conference Kyiv, Ukraine 18-19 september 

JAOO 

A conference for software developers, architects and project managers. 

JAOO is an annual event in Aarhus, Denmark which attracts more than 

1400 participants. 

Århus 3-8 oktober  

Agile Business 

Conference 

Agile tools and techniques are the key to achieving early returns on 

investment as they can offer both pace and rigour as well as providing a 

sure fire route to those critical business benefits 

London 5-6 oktober 

Øredev 
Øredev is the premier conference in Europe focused on the software 

development process.  
Malmø 8-12 november 

Kommende danske og internationale konferencer og møder med agile temaer 
 

Dette nyhedsbrev udsendes af Agil Procesforbedring ca. 6 gange om året.  

Vi modtager gerne kommentarer og indlæg. Send dem til os her 

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet ved at sende en tilmeldingsmail 

Du kan afmelde dig nyhedsbrevet ved at sende en frameldingsmail  

Agil Procesforbedring    *   Strandvejen 16C, 2th. 2100 København Ø   *   www.agil-procesforbedring.dk   *   tlf  36 16 77 02 

http://daug.nordija.dk/index.php/Main_Page
http://www.scrumalliance.org/events/172-shanghai-scrum-gathering
http://www.apln.dk/
http://oresundagile.org/
http://www.agileopen.net/
http://www.sqe.com/Agiledevpractices/
http://www.sqe.com/Agiledevpractices/
http://www.sqe.com/Agiledevpractices/
http://www.sqe.com/Agiledevpractices/
http://agile2010.agilealliance.org/
http://2010.eurospi.net/
http://www.agileaustralia.com/
http://www.ciklum.dk/da/pressroom/agileee-the-first-eastern-european-agile-conference
http://jaoo.dk/aarhus-2009/?gclid=CMij086J_J0CFVWF3godZSvZqQ
http://www.agileconference.org/
http://www.agileconference.org/
http://oredev.com/
mailto:mail@agil-procesforbedring.dk?subject=nyhedsmail
mailto:mail@agil-procesforbedring.dk?subject=subscribe%20nyhedsmail
mailto:mail@agil-procesforbedring.dk?subject=unsunscribe%20nyhedsmail
http://www.agil-procesforbedring.dk/

