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Invitation /

Kommunernes 
it-arkitekturuddannelse
12. og 13. marts / 16. og 17. april
og 7. maj 2018

KL-huset, 
Weidekampsgade 10,  
2300 København S

19. og 20. marts / 23. og 24. april
og 14. maj 2018

Comwell i Kolding, 
Skovbrynet 1, 
6000 Kolding
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Kommunernes
it-arkitekturuddannelse

Digitaliseringen i kommunerne er i fuld gang, og det kræver viden 
og overblik at styre digitaliseringen i den rigtige retning. Deltag på 
en femdages it-arkitekturuddannelse og få diplom på din nye viden. 
Med opdateret viden om it-arkitektur står du stærkt, når du skal 
bidrage til at få kommunens forvaltning, arbejdsgange og it-systemer 
til at gå op i en højere enhed. Kommunernes it-arkitekturuddannelse 
udbydes af KL i samarbejde med KOMBIT og KIT@. 

Vil du vide 
mere om it-arkitektur?
It-arkitektur er på manges læber nu. 
Rundt om i alle landets kommuner 
bidrager ledere, medarbejdere og 
specialister til kommunernes digital-
isering. Særligt it-arkitekternes viden 
og færdigheder er stærkt efterspurgte, 
fordi de kan binde forvaltning, 
arbejdsgange og it-systemer effek-
tivt sammen. Vil du vide mere om 
it-arkitektur?

Få del i efterspurgt viden 
om it-arkitektur
Kommunernes it-arkitekturuddannelse 
giver dig del i den viden og de praktiske 
redskaber, som vil løfte din tilgang til 
digitalisering til et nyt niveau. Måske 
arbejder du allerede med at indkøbe 
eller vedligeholde din kommunes 
it-systemer? Eller du har som leder et 
strategisk sigte, du gerne vil omsætte til 
it-løsninger? Eller du har måske ansvar 
for kommunens applikationslandskab, 
integrationer og services? 

Kommunernes 
it-arkitekturuddannelse

Bygger videre 
på din viden
På Kommunernes it-arkitekturud-
dannelse lærer du de begreber og den 
tankegang, som indgår i it-arkitektur. Du 
ser tydeligt forskellen på de forskellige 
arkitektroller og vil genkende de typiske 
opgaver, som knytter sig til hver af disse. 
Du vil på kurset opleve, at du får bygget 
lag på lag oven på den viden, du allerede 
har. Det gælder, hvad enten du arbej-
der direkte med it eller i et kommunalt 
forvaltningsområde – som medarbejder 
eller med lederansvar. Allerede efter 
første kursusdag vil du kunne tale med, 
når digitaliseringseksperter siger ord som 
“arkitekturdomæner”, “it-landskab” og 
“rammearkitektur”, og du vil tydeligt se, 
hvor og hvordan du kan bruge din nye 
viden i dit arbejde hjemme i kommunen. 

Kursusforløb
Kommunernes it-arkitekturuddan-
nelse er fordelt på 3 seminarer på 2 + 
2 + 1 dage: 5 dage i alt, med nogle uger 
mellem hvert seminar, som giver dig tid 
til refleksion over og opfølgning på din 
nye viden undervejs. Der er hjemmear-
bejde med egne problemstillinger mel-
lem modulerne. Du får udstedt diplom 
for din deltagelse i hele kurset. 



Kommunernes
it-arkitekturuddannelse

Tid og sted

12. og 13. marts / 
16. og 17. april og 7. maj 2018

19. og 20. marts / 
23. og 24. april og 14. maj 2018

KL-huset, 
Weidekampsgade 10,  
2300 København S

Comwell i Kolding, 
Skovbrynet 1, 
6000 Kolding

Underviser

Som kursist er du i sikre hænder hos Klaus Østergaard, der er en 
af Danmarks førende eksperter inden for it-arkitektur. Klaus er 
underviser på Master-uddannelsen på IT-Universitetet i København 
og på ITU’s Sommeruniversitet. Desuden driver Klaus en konsulent-
virksomhed, der rådgiver virksomheder og organisationer i at frigøre 
deres forretningspotentiale gennem digitalisering og it-arkitektur. 

Tilmeld dig her

Tilmelding, pris og kontaktpersoner

Kontaktpersoner
Chefsekretær Anja Lønbo 
på alb@kl.dk og 
vicekontorchef Jan Struwe Poulsen 
på jtp@kl.dk

Tilmelding senest d. 7. februar 
2018. Tilmelding er bindende 
en måned inden første under-
visningsdag.

Pris: 
Kr. 15.900,- ekskl. moms
Prisen er ekskl. overnatning.

Målgruppe

Kurset retter sig til 

Kommunernes 
arkitekturansvarlige

Digitaliseringskonsulenter, pro-
jektledere, projektdel tagere og 
medarbejdere, der skal begynde 
at arbejde med it-arkitektur, 
eller som allerede er godt i gang 

Kommunale chefer og ledere 
med ansvar for at digitalisere 
deres forvaltninger. 

Kommunernes
it-arkitekturuddannelse


