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AGILITET I ORGANISERINGEN
TIRSDAG DEN 3. NOVEMBER 2015, KL. 10.00-16.00,
BYGNING 5335, LOKALE 091, FINLANDSGADE 21, 8200 AARHUS N
Denne gang vil vi fokusere på agilitet, og hvad det vil sige at tænke, organisere og arbejde agilt. Det kommer ikke til 
at handle om IT-udviklingsmetoder. Det kommer til at handle om hvordan vi kan løfte de agile principper videre op på 
projektniveau, og hele måden vi organiserer os på. Udgangspunktet er at vi ser et stort potentiale i de agile principper 
til at møde den voksende kompleksitet, et større forandringstempo og en øget usikkerhed. 

Vi vil komme med indspil og erfaringer som inspiration til diskussioner og refleksioner. Og vi satser på at starte nogen 
fokus grupper omkring de centrale temaer og udfordringer vi sammen finder relevante. På den måde vil vi gerne 
bringe noget mere dynamik og kontinuitet ind i netværket – også mellem vores halvårlige workshops.

“Innovationsnetværket for nye tilgange til ledelse af projekter” står som arrangør af workshoppen. Innovationsnetvær-
ket er et tværfagligt netværk af praktikere og forskere der arbejder med udvikling af ledelse af projekter.  
Center for IT Projekt Ledelse og Innovation (www.itprojectmanagement.au.dk) er sponsor.

Program:
Kl. 10.00 Det agile mindset v/Jens Laugesen, Nordea
Kl. 11.00 Hvordan ser agile organisationer ud på sigt v/Jens Laugesen, Nordea
Kl. 12.00 PAUSE
Kl. 12.30 Hvordan man kan indføre agilitet i en organisation v/Christian Wiese, Bankdata
Kl. 13.30 Kan projekter være agile og andre provokerende spørgsmål v/Tomas Lajer, AU
Kl. 14.30 PAUSE og networking
Kl. 15.00 Husk værktøjsunderstøttelsen v/Kasper Jensen, Shareminds
Kl. 15.30-16.00 Dannelse af fokusgrupper

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig på: https://auws.au.dk/Agile_Organisationer 
senest søndag den 25. oktober 2015 - ved no-show på dagen eller afbud efter tilmeldinsfrist opkræves kr. 300,00

Jens Laugesen, seniorkonsulent, 
Nordea 
Cand.scient.pol og PHD. Senior 
konsulent og programleder, kom-
petenceudvikler, mentor, coach og 
rådgiver i Nordea. IPMA A-certifi-
ceret og A-assessor i 15 år. 

Christian Wiese, underdirektør, 
Bankdata
Beskæftiger 650 ansatte. Ansvarlig 
for at transformere Bankdata til at 
blive en agil organisation.

Tomas Lajer, projektleder og pro-
jektkonsulent, AU
Har arbejdet med forandring og 
transformation i spændingsfeltet 
mellem IT og forretning i over 10 
år, både i den private og offentlige 
sektor.Brugerdreven optimering. Let 
tilgængelighed. Facilitering.

Kasper Jensen, seniorprojektleder, 
Shareminds
Har arbejdet med agile princip-
per og metoder de sidste 15 år. 
Herunder Extreme Programming, 
Scrum, Kanban og afarter af disse. 
Kerneværdier: Mennesket i cen-
trum, frihed og uafhængighed.


