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Kurser, uddannelser, netværk 
og konferencer om digitalisering og teknologi
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Digitalisering er kommet for at blive. Der tales 
om, at næsten alle kommunale opgaver er 
under forandring som følge af, at den teknolo-
giske udvikling går hurtigere og hurtigere. Det 
stiller helt nye krav til kompetencer, organ-
isering og mødet med borgeren. Men hvad 
betyder det egentlig for ledelsesopgaven? 
KL udbyder i samarbejde med professor Jan 

Masterclass 
om ledelse af digitalisering

4-dages kursus

Pries-Heje fra Roskilde Universitet en master-
class om ledelse af digitalisering målrettet 
chefer og ledere i kommunerne.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

Arkitekturmodellering 
med ArchiMate

2-dags kursus

Kursets primære formål er at give deltagerne 
en indføring i at bruge ArchiMate som model-
sprog til at udarbejde arkitekturprodukter.

Arbejdet med forretnings- og it-arkitektur 
involverer interessenter fra forskellige dele 
af kommunen og fra andre myndigheder og 
leverandører mv. Interessenterne har oftest 
forskellig baggrund og forskellige behov for 

information set fra hver deres synspunkt. 
For at imødekomme behovene udarbejder 
arkitekten en række arkitekturprodukter, 
der typisk indeholder visuelle modeller og 
diagrammer.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER
Afsluttes med 

uddannelsesbevis

Kommunernes 
it-projektlederuddannelse 

5-dages uddannelse over 3 moduler

KL udbyder i samarbejde med KIT@ 
Kommunernes it-projekt lederuddannelse 
med it-professor Jan Pries-Heje fra Roskilde 
Universitet som gennemgående underviser. 
Kommunernes it-projektlederuddannelse 
er en skrædders yet uddannelse til kommu-
nale 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.

Afsluttes med 
uddannelsesbevis

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

https://tilmeld.kl.dk/arkitekturmodellering
https://tilmeld.kl.dk/masterclassledelse2020
https://tilmeld.kl.dk/itprojektleder2020
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KURSER, UDDANNELSER, NETVÆRK OG KONFERENCER 
OM DIGITALISERING OG TEKNOLOGI

KL’s netværk om dataanalyse 
og Business Intelligence
Arbejder du med at udvikle og vedligeholde 
dataunderstøttet ledelse og styring på tværs af 
kommunale serviceområder?
 
KL tilbyder nu et netværk om analyse og forret-
ningsudvikling med data, hvor du kan møde 
kolleger fra andre kommuner og få sparring på 
arbejdet med dataanalyse og Business Intelli-
gence (BI) i et fortroligt rum. Hvordan arbejder 
andre kommuner med data og helt konkrete 
analyser på de forskellige fagområder? Og 
hvordan får man de data, man har, til at skabe 
værdi i organisationen f.eks. ved at understøtte 
ledelse og styring? 
 

I netværket kan du være med til heldagsmøder 
med oplæg, diskussioner, erfaringsudveksling 
og workshops – alt sammen med fokus på jeres 
egne spørgsmål, udfordringer og erfaringer. Du 
vil selv få mulighed for at holde oplæg, ligesom 
der vil være oplæg fra KL-medarbejdere og 
eksterne specialister. Vi skaber rum for at I kan 
melde en udfordring, som I ønsker sparring på 
fra de øvrige netværksdeltagere.

 LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

3-dags netværk og fælles konference

Et netværk, hvor du kan møde kolleger fra an-
dre kommuner og få sparring og inspiration 
på arbejdet med arbejdsgange

• Hvordan arbejder andre kommuner over-
ordnet med procesoptimering?

• Hvordan gør de med helt konkrete arbejds-
gange på forskellige fagområdet?

• Hvilken rolle spiller arbejdsgangene i arbej-
det med robotteknologien?

• Kom og del din viden om jeres gode arbejds-
gange.

 
Der er stor forskel på organisering af arbejdet 
med optimering af arbejdsgange.
 

KL’s netværk om optimering af arbejdsgange
3-dags netværk og fælles konference

I nogle kommuner har man mange medarbej-
dere til at løse opgaven, har måske endda et 
procesteam og i andre kommuner er opgaven 
placeret på en eller få medarbejdere, der skal 
dække hele kommunen.
 
Det kan derfor være vanskeligt at finde 
sparring og god inspiration til arbejdet med 
arbejdsgangedata. I netværket vil du kunne 
finde viden i form af konkrete eksempler, der 
fungerer i praksis i kommunerne og viden om 
metoder/værktøjer som fungerer for andre.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

Få metoder og værktøjer til at beskrive 
arbejds gange fleksibelt med inddragelse af 
dem der udfører arbejdsgangene. Kon kret 
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, 
simule ring og beskrivelse af bruger rejser og 
reglerne bag arbejdsgange. Kort om BPMN, 

Temadag 
om agil digitalisering af arbejdsgange

1-dags kursus

DMN og CMMN stand arderne fra Object 
Mana gement Group (OMG.org) og se på 
hvornår og hvordan de kan benyttes.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

https://tilmeld.kl.dk/optimeringarbejdsgange
https://tilmeld.kl.dk/netvaerkdataanalyse
https://tilmeld.kl.dk/agildigital
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Persondatabeskyttelse 
og emnesystematik 
på institutionsniveau

Skal I bruge ESDH og journalisere personsag-
er i institutionen? Er du i tvivl om, hvordan I 
kommer i gang – eller om I er godt i gang? Og 
ved du, om I er en del af kommunens arbejde 
med persondatabeskyttelse og GDPR? 
 
Som leder på institutionen skal du balancere 
kravene fra forældre, brugere og politikere med 
krav til it-sikkerhed på hjemmesider, Facebook 
og i sagsbehandlingssystemer og det skal ske 
indenfor dit budget og jeres personalenor-
mering. Dette kursus tilrettelægger vi med 

afsæt i de praktiske udfordringer, du møder, 
når I skal behandle oplysninger om de enkelte 
borgere.

Hvordan sikrer du korrekt behandling af 
personoplysninger, når dine medarbejdere 
brænder for borgere, brugere og faglig ud-
vikling? Og hvordan undgår I, at kommunen 
får bøder, hvis Datatilsynet kommer på besøg? 
Målet er, at tilrettelægge kurset ud fra din 
hverdag og du får mulighed for at sende dine 
egne udfordringer ind til underviserne forud 
for kurset.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

1-dags kursus

KURSER, UDDANNELSER, NETVÆRK OG KONFERENCER 
OM DIGITALISERING OG TEKNOLOGI

Kommunernes arbejdsgangsuddannelse er 
målrettet interne konsulenter, der arbejder 
med at gennemføre analyser og optimering 
af arbejdsgange og forretningsprocesser, fx 
i forbindelse med robotics, digitalisering og 
kvalitetsudvikling.

Kurset forløber over 3 moduler af 1, 2 og 2 
dage med en praktisk, virkelig case imellem 

Kommunernes 
arbejdsgangsuddannelse

5-dages uddannelse over 3 moduler modulerne. Casen væl ger du selv med en 
leder/chef i kom munen. Derfor kræver uddan-
nelsen, at der en aftale mellem konsulenten 
og en procesejer i kommunen, der ønsker at få 
optimeret en proces. 

De metoder uddannelsen bygger på vægter ind-
dragelse og involvering af de virkelige eksperter 
– dem der til dagligt bærer arbejdsgangene. De 
medarbejdere og ledere, og måske end da borge-
re, som træffer valg, udfører opgaver, prioriterer 
m.v. så der kan komme sammenhængende 
ydelser og service ud til borgerne.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

Afsluttes med 
uddannelsesbevis

Det agile har bredt sig, så mere end halvdelen 
af alle projekter bruger agile metoder, helt 
eller delvist. Deltag i dette 2-dages kursus og 
lær at bruge Scrum-metoden til kommunale 
projekter. 
 
Det agile handler om at være ”parat til foran-
dring hurtigt og hele tiden”. Men ud over 
hastighed og forandringsparathed så viser 
agile metoder sig at være mere produktive, 
give større motivation, og bedre udførelse af 
strategier end traditionelle metoder.

Scrum og agile projekter 
i et kommunalt perspektiv

2-dages kursus

Den mest udbredte metode hedder Scrum. 
Her arbejder man i korte iterationer på 2-3 
uger i selvstyrende grupper. Ved slutningen af 
hver iteration leverer man noget færdigt der 
kan bruges og give værdi lige nu.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

https://tilmeld.kl.dk/kommunernes-arbejdsgangsuddannelse2020
https://tilmeld.kl.dk/persondatainst2020
https://tilmeld.kl.dk/scrum
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Excel kurser 
målrettet kommunerne

KL udbyder i samarbejde med Office Universet 
tre kurser i Excel. Alle tre kurser er udarbejdet 
i samarbejde mellem KL og kommuner – og 
indeholder kommunale cases. De tre kurser 
spænder over:
 
• Excel Grundlæggende, hvor du kan blive end-

nu bedre med de daglige værktøjer i Excel

• Excel Videregående, hvor du kan lære at 
løse problemstillinger i Excel med effektive 
metoder

• Excel avanceret, hvis du ønsker du at give dine 
data mening og få mere ud af data med alle de 
smarte værktøjer, der allerede findes i Excel

 

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

2-dags kursus / 3-dags kursus

KURSER, UDDANNELSER, NETVÆRK OG KONFERENCER 
OM DIGITALISERING OG TEKNOLOGI

Vær med, når vi sætter brugerinddragelse og 
servicedesign på dagsordenen. Her kan du 
høre, hvordan andre kommuner og organisa-
tioner forbedrer og udvikler deres forretning 
med udgangspunkt i viden om borgere og 
brugere.

 

Kend dine brugere! 
- Bedre kommune med servicedesign

konference

På konferencen byder vi på oplæg af direk-
tører, medarbejdere og eksterne designkon-
sulenter. Der vil være konkrete kommunale 
cases og faglige inspirationsoplæg.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

Vi sætter fokus på, hvordan vi kan blive bedre 
til at kommunikere om digitalisering, og hvor-
dan HR-funktionen kan være på forkant i den 
digitale kommune/region.

På KL og OHRC’s konference d. 30. marts 2020 
i Fredericia sætter vi fokus på, hvordan vi kan 
blive bedre til at kommunikere om digitaliser-
ing, og hvordan HR-funktionen kan være på 
forkant i den digitale kommune/region. 

Digitalisering handler om mennesker
Konference

Vi lægger op til en dag med debat, erfarings-
udveksling og deltagerinddragelse og med 
en lang række vinkler på digitalisering i et 
HR-perspektiv.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

https://tilmeld.kl.dk/excelikommunerne2020
https://www.kl.dk/arrangementer/arrangement/?eventId=97720
https://tilmeld.kl.dk/digitaliseringogmennesker
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Danmark er førende inden for offentlig 
digitalisering, men hvad kræver det at fast-
holde denne førerposition? Hvordan kan 
kommunerne anvende teknologi til at løse de 
aktuelle klimaudfordringer og udfordringer på 
velfærdsområderne?

Hvordan prioriterer vi? Hvilken retning skal 
vi gå i? Hvordan bliver vi bedre til at videndele 

Konference

Kommunernes Digitaliseringstræf 2020 
Digitale kommuner sætter fokus på velfærd og klima

og lære af hinandens erfaringer? Og hvordan sikrer 
vi den rette brobygning mellem digitalisering og 
fagområderne således, at vi fastholder fokus på 
kerneopgaven og på en måde, så det giver mening 
for medarbejderne og værdi for borgerne?
 Interesseret? Så kom til Digitaliseringstræffet 2020!

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

Vær med, når vi sætter brugerinddragelse og 
servicedesign på dagsordenen. Her kan du 
høre, hvordan andre kommuner og organisa-
tioner forbedrer og udvikler deres forretning 
med udgangspunkt i viden om borgere og 
brugere.

Kend dine brugere! 
- Bedre kommune med servicedesign

konference

På konferencen byder vi på oplæg af direk-
tører, medarbejdere og eksterne designkon-
sulenter. Der vil være konkrete kommunale 
cases og faglige inspirationsoplæg.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

Kend dine brugere!
- Bedre kommune 

med servicedesign

KURSER, UDDANNELSER, NETVÆRK OG KONFERENCER 
OM DIGITALISERING OG TEKNOLOGI

https://tilmeld.kl.dk/digitalisering2020
https://videncenter.kl.dk/arrangementer/arrangement/?eventId=97720
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KL udbyder et kursus i journalisering med 
KL Emnesystematik (KLE) og sagsdannelse, 
herunder enkeltsagsprincippet og den til-
hørende forvaltnings lovgivning.

Kurset afholdes i den enkelte kommune og 
henvender sig til med arbejdere, som arbej-
der med journalisering og ESDH, fx brugere, 
superbrugere og ESDH-ansvarlige. Kurset kan 

Journalisering, 
KLE og sagsdannelse

1-dags kursus

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.

To dages workshop om at løfte jeres it-projekter
2-dages workshop

En kommune er en dynamisk organisa-
tion, hvor projektteams sammensættes på 
stadigt nye måder. Det stiller krav til fælles, 
ny viden, så projekterne understøttes bedst 
muligt. Ønsker I at skabe fælles forståelse 
om it-arkitektur blandt kommunens digi-
taliseringskonsulenter 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 gen-
brug på tværs af jeres systemlandskab.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

Dan jeres eget procesteam 
og skab gode arbejdsgange

2-dags kursus

Bedre processer og arbejdsgange hæver jeres 
kommunale forvaltning fra god til fremragen-
de. Ny lovgivning og mere digitalisering stiller 
store krav til arbejdsgangene. Hvorfor ikke 
samle og uddanne jeres eget interne hold af 
proceskonsulenter? Med KL’s skræddersyede 
kursus til kommunens eget procesteam løfter I 

jeres fælles faglighed og tager afsæt i jeres egen 
lokale viden og årelange erfaring i kommunen. 
Sammen skaber I succesen.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER
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Afholdes I Jeres kommune, når det passer  Jer...

Kommunerettede kurser
som er tilpasset din kommune

https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/kurser-netvaerk-temadage-og-konferencer/kurser-og-uddannelse/kursus-i-journalisering-kle-og-sagsdannelse/
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/kurser-netvaerk-temadage-og-konferencer/kurser-og-uddannelse/kursus-om-gode-arbejdsgange/
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/kurser-netvaerk-temadage-og-konferencer/kurser-og-uddannelse/to-dages-workshop-om-at-loefte-jeres-it-projekter/


Afholdes I Jeres kommune, når det passer  Jer...

4-dages netværk

KL’s netværk for servicedesign er for dig, der 
gerne vil eller allerede arbejder med servicede-
sign som metode til at opnå større indsigt i 
borgerens kontakt med kommunen. 
 
Det er ikke nyt hos kommunerne, at man gerne 
vil arbejde med brugerinddragelse, men det er 
ikke altid en nem opgave at vide, hvordan man 
egentlig griber dette arbejde an. Med metod-
erne fra servicedesign tilbydes kommunerne 
et sæt metoder, der gør det nemmere og mere 
tilgængeligt at arbejde med brugercentreret 
udvikling og optimering. Samtidig sikrer disse 

Netværk for servicedesign

metoder, at vi indtager borgerens perspektiv og 
derved skaber løsninger, der både giver værdi 
for borgeren og kommunen.

KL har i samarbejde med en række kommuner 
udarbejdet en vejledning og en værktøjskasse 
til kommuner, som ønsker at arbejde med 
servicedesign. Dette arbejde understøttes i 
netværket.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

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

Målgruppen er alle der anvender Office pak-
ken, og som ønsker at forbedre deres kompe-
tencer. Få inspiration og lær, hvordan du kan 
lave bedre og mere effektive præsentationer i 
Power-Point, hvordan du kan skabe et bedre 
overblik over alle dine mails og opgaver i Out-
look samt hvordan du kan holde styr på alle 
dine informationer og noter i OneNote. Kur-

PowerPoint, OneNote og Outlook kurser
1-dags kursus

set er udviklet i samarbejde med kommuner, 
og er målrettet kommunerne med brug af 
eksempler fra den kommunale sektor.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/kurser-netvaerk-temadage-og-konferencer/kurser-og-uddannelse/kommunerettet-kursus-i-brug-af-powerpoint-onenote-og-outlook-kurser/
https://videncenter.kl.dk/netvaerk-og-arrangementer/digitale-og-fysiske-netvaerk/kls-netvaerk/netvaerk-for-servicedesign/



