WORKSHOP

WORKSHOP
ARKITEKTURLØFT AF IT-PROJEKTER

Arkitekturløft:

To dage med workshops,
der giver fælles forståelse
og løfter jeres it-projekter
Uddannelsen foregår på to dage hos
jer, på dage som I aftaler med KL.

Workshop
Arkitekturløft af it-projekter

To dages workshops
om at løfte Jeres it-projekter
Med et arkitekturløft
skaber I øjeblikkelig værdi

Ønsker I at skabe fælles forståelse om
it-arkitektur blandt kommunens digitaliseringskonsulenter og specialister? Vil I samtidig arbejde målrettet med arkitekturen i et
aktuelt it-projekt? Så er KL’s arkitekturløft
noget for jer. På to workshopdage kommer
en it-arkitekt fra KL’s Center for Digitalisering og Teknologi ud til jer og træner jer i
kontekstdiagrammer, arkitekturprincipper
og byggeblokke. Så kan I fremover selv skabe
sammenhæng og genbrug på tværs af jeres
systemlandskab. Med en gennemgående
case forankret i et aktuelt projekt, som I
selv vælger, arbejder I jer ind på både de
generelle problemstillinger og begynder
straks at skabe konkrete løsninger.

Nye faglige
og tekniske krav kan matches

En kommune er en dynamisk organisation,
hvor projektteams sammensættes på stadigt
nye måder. Det stiller krav til fælles, ny
viden, så projekterne understøttes bedst
muligt. Samtidig foregår der en specialisering blandt både medarbejdere og i projekternes scope. Med et arkitekturløft fra KL får
I målrettet jeres viden og færdigheder. Hver
kommune tilretter sit eget arkitekturløft i
dialog med KL, så arkitekturløftet passer til
jeres behov.

Målgruppe

Et arkitekturløft er relevant for kommuner,
hvor I vil skabe en fælles faglig forståelse
på tværs af jeres kommune om, hvordan I
bruger kontekstdiagrammer, arkitekturprincipper og byggeblokke til at udvikle jeres
systemlandskab og nedbringe teknisk gæld.

deres relevans for netop den gennemgående,
virkelighedsnære case, som I har valgt til
workshopdagene.

Form og forløb

Et arkitekturløft kræver god planlægning
af en egnet case samt en veloplagt og aktiv
deltagelse fra jeres side. I får en erfaren
og velkommunikerende it-arkitekt som
gennemgående facilitator på begge workshopdage, der består af en blanding af
oplæg, diskussion og praktisk afprøvning
af metoder. Der lægges altid mindst en uges
pause ind mellem de to workshopdage for at
sikre optimal indlæring og motivation hos
deltagerne.

Dag 1
Introduktion til kontekstdiagrammer, som vi øver med det samme.
Casen præsenteres, og I begynder
derefter at arbejde jer igennem den i
grupper, hvor I anvender kontekstdiagrammer. Optakt til workshopdag 2.

Dag 2
Byggeblokke og arkitekturprincipper. Vi trækker den røde tråd helt fra

Hør mere om og aftal et
arkitekturløft. Kontakt
it-arkitekt/chefkonsulent
Peter Thrane pth@kl.dk
eller telefon 33703553

Tid og sted

Uddannelsen foregår på
to dage hos jer, på dage
som I aftaler med KL.

Pris og vilkår

KL’s arkitekturløft omfatter hjælp til at vælge
jeres case og inddrage
relevante arkitekturprincipper. Hovedindholdet
i arkitekturløftet består i
to workshopdage på hver
fem timer.
Workshopdagene afholdes hos jer, og I sørger for
lokaler og forplejning. I
kan deltage med op til 20
deltagere.
Forhør jer om eventuelt
særlige ønsker.
Pris 32.500 kr. + moms,
omkostninger til transport og ophold.

de overordnede mål og principper,
hvad enten de er fællesoffentlige,
fælleskommunale eller specifikke for
jeres kommune, helt ud i de konkrete
løsninger i jeres systemlandskab og i
jeres gennemgående case.

Udbytte af et arkitekturløft

Når I har været igennem et arkitekturløft på
to workshopdage, kan I udarbejde kontekstdiagrammer og påvise og anvende jeres
arkitekturprincipper helt oppe fra konceptuelt niveau og ud i hvert enkelt fysisk
system. I får indblik i byggeblokke og ser

Tilmelding og kontakt

Underviser

Underviser og konsulent på jeres arkitekturløft bliver en erfaren it-arkitekt fra KL’s
Center for Digitalisering og Teknologi.

Hør mere om
og aftal
et arkitekturløft.
Kontakt it-arkitekt/chefkonsulent
Peter Thrane på:
pth@kl.dk
eller på
telefon 33703553

