Kurser, uddannelse og konferencer
om digitalisering og teknologi
Her kan du læse om og tilmelde dig KL’s aktuelle arrangementer

5-dages uddannelse over 3 moduler

Kommunernes
it-projektlederuddannelse

Afsluttes med
uddannelsesbevis

KL udbyder i samarbejde med KIT@ Kommunernes it-projektlederuddannelse med
it-professor Jan Pries-Heje fra Roskilde Universitet som gennemgående underviser.
Kommunernes it-projektlederuddannelse
er en skræddersyet uddannelse til kommunale it-projektledere. Uddannelsen sætter
fokus på, hvordan du som projektleder

planlægger, leder og færdiggør it-projekter
til tiden, inden for budgettet og med den
rigtige kvalitet.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

5-dages uddannelse over 3 moduler

Kommunernes arbejdsgangsuddannelse
- skab resultater med arbejdsgangsanalyse
Kommunernes arbejdsgangsuddannelse er
målrettet interne konsulenter, der arbejder
med at gennemføre analyser og optimering
af arbejdsgange, fx i forbindelse med ro-

botics, digitalisering og kvalitetsudvikling.
Uddannelsen består af tre moduler med
hjemmearbejde. 5-dages uddannelse over
3 moduler.

Afsluttes med
uddannelsesbevis

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

1-dags kursus

Journalisering (KLE)
og sammenhæng med GDPR
Kurset giver en introduktion til de
forvaltningsretlige regler og principper,
som danner rammen for kommunal
sagsbehandling og den administrative
proces i kommunerne. Det giver samtidig
et grundlæggende kendskab til KLE og

enkeltsagsprincippet som hjælpemidler
til journalisering, bevaring og kassation af
sager. Kurset giver desuden en præsentation af principper for persondatabehand
ling i forbindelse med journalisering og
arkivering.
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Har du spørgsmål? Kontakt Anja Lønbo på 29 39 37 23

fortsættes næste side

2-dages kursus

God ledelse med data
– i samarbejde med IT-Universitetet
Digitaliseringen har for alvor holdt sit
indtog i den offentlige sektor. Hvor udfordringen for kun få år tilbage drejede sig
om at få it-systemerne på plads, handler
digitaliseringen nu i stigende grad om dataanvendelse og databeskyttelse. Det store
spørgsmål er, hvordan organisationens
data og data om borgerne kan anvendes på

måder, der skaber værdi for borgeren og for
den kommunale organisation.
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4-dages masterclass

Masterclass for it-teknikere
– om Støttesystemerne og rammearkitektur
Hvad skal der til, for at din kommune kan
få den optimale værdi af Støttesystemerne:
Adgangsstyring og Organisation? Kan du
lide at udfordre dig selv fagligt? Hvordan
kan andre it-teknikere og udviklere fra
it-leverandører give dig inspiration, tips og
tricks til gode løsninger i dit daglige arbejde med Støttesystemerne og rammearkitektur? Deltag på KL og KOMBIT’s 2-dages

masterclass og kom helt tæt på alt det, du
skal vide og gøre lige nu ift. Støttesystemerne, rammearkitektur og Monopolbrud.
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1-dags kursus

Hvordan lykkes du
i dine styregrupper?
Styregruppearbejde er en vigtig ledelseskompetence, da du medvirker til at skabe
forandringer via projekter. Dårligt styregruppearbejde kan påvirke hele forretningen, hvis projekterne ikke lykkedes. KL
udbyder i samarbejde med Peak Consult-

ing Group et kursus, der giver nuværende
og potentielle styregruppemedlemmer en
grundlæggende forståelse af, hvad der skal
til for at påtage sig det overordnede ansvar
for digitaliseringsprojekter.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

4-dages kursus

Masterclass
om ledelse af digitalisering
Digitalisering er kommet for at blive.
Der tales om, at næsten alle kommunale
opgaver er under forandring som følge af,
at den teknologiske udvikling går hurtigere
og hurtigere. Det stiller helt nye krav til
kompetencer, organisering og mødet med
borgeren. Men hvad betyder det egentlig for
ledelsesopgaven? KL udbyder i samarbejde

med professor Jan Pries-Heje fra Roskilde
Universitet en masterclass om ledelse af
digitalisering målrettet chefer og ledere i
kommunerne.

Har du spørgsmål? Kontakt Anja Lønbo på 29 39 37 23
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fortsættes næste side

1-dags kursus

Temadag
om agil digitalisering af arbejdsgange
Få metoder og værktøjer til at beskrive
arbejdsgange fleksibelt med inddragelse af
dem der udfører arbejdsgangene. Konkret
vil vi anvende regelbaseret modellering med
Dynamic Condition Response (DCR) grafer
og state-of-the-art værktøjet DCRGraphs.

net til at sætte strøm til identifikation,
simulering og beskrivelse af brugerrejser og
reglerne bag arbejdsgange. Kort om BPMN,
DMN og CMMN standarderne fra Object
Management Group (OMG.org) og se på
hvornår og hvordan de kan benyttes.
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5-dages uddannelse over 3 moduler

Kommunernes
it-arkitekturuddannelse
Afsluttes med
uddannelsesbevis

Digitaliseringen i kommunerne er i fuld
gang, og det kræver viden og overblik at
styre digitaliseringen i den rigtige retning.
Deltag på en 5-dages it-arkitekturuddannelse, og få uddannelsesbevis 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.
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3 netværksmøder samt fælles konference

Kommunernes
It-arkitekturnetværk 2019
Sammen kan vi komme længere med at få
sammenhængende it-løsninger, når vi som
kommuner, KL og KOMBIT samarbejder
og videndeler om, hvordan vi anskaffer og
bruger den fælleskommunale rammearkitektur og infrastruktur.

Netværksmøderne er heldagsmøder, og der
afholdes 3 netværksmøder og en samlet
netværkskonference med forskellige workshops i 2019.
Afholdes over hele landet.
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2 netværksmøder samt fælles konference

KL’s Journaliseringsnetværk 2019
Arbejder du med kvaliteten af journali
seringen i din kommune, fx som ESDH-
superbruger eller digitaliseringskonsulent?
Giver du support til dine kolleger i deres
brug af KLE? Savner du at sparre med andre
i samme funktion?

KL tilbyder et journaliseringsnetværk, hvor
du kan møde kolleger fra andre kommuner
og få sparring i arbejdet med journalisering
og dokumenthåndtering i et fortroligt rum.
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Har du spørgsmål? Kontakt Anja Lønbo på 29 39 37 23

fortsættes næste side

1-dags kursus

Journalisering,
KLE og sagsdannelse
KL udbyder et kursus i journalisering med
KL Emnesystematik (KLE) og sagsdannelse,
herunder enkeltsagsprincippet og den
tilhørende forvaltningslovgivning.

Kurset kan afholdes i forbindelse med
implementering af nye rutiner for sagsdannelse, overgang til nyt ESDH, kvalitetssikring
af eksisterende journalisering eller blot ud
fra et behov for genopfriskning.

Kurset afholdes i den enkelte kommune
og henvender sig til medarbejdere, som
arbejder med journalisering og ESDH, fx
brugere, superbrugere og ESDH-ansvarlige.
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2-dages kursus

Gevinstdrevne
projekter i kommunerne
Et 2-dages interaktivt kursus, som henvender sig til projektledere, forandrings
ledere og interne implementeringskonsulenter i kommuner, der vil vide mere
om roller, opgaver, processer og metoder
til at gøre gevinsterne til omdrejnings
punktet, når I driver jeres projekter.

Har du spørgsmål? Kontakt Anja Lønbo på 29 39 37 23

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

