Cirka 100 chefers utvärdering av utbildning i samband med införande
av lean hösten 2013
skala: 6=instämmer helt, 1=instämmer inte alls.

Jag är nöjd med dagarna som helhet

5,53

Jag kommer att ha nytta av det jag har lärt mig under utbildningen

5,47

Kursledarnas genomförande var bra

5,79

Fördelningen mellan teori och övningar/diskussioner var bra

5,57

Arrangemanget (lokal, mat) kring kursen fungerade bra

5,69

Det här tyckte deltagarna var speciellt bra:
 Att varva teori med praktiska övningar. Mallarna vi fick med oss. Mycket bra ledare – Dag! Lätt att
förstå.
 Jag kommer att ha massor av nytta av det jag lärt mig, utmärkta redskap.
 Praktiska exempel, t ex hur verktygen kan användas i verkligheten.
 Mycket bra kursledare som var saklig, tydlig och med ett enkelt språk.
 Fördelningen mellan teori och praktik. Många övningar. De olika grupparbeten vi gjort fick mig att
förstå och tänka efter.
 Att tänka på sina medarbetare och sig själv som olika profiler. Man är olika och har olika drivkraft.
 Super! Toppen! Allt var perfekt. Pedagogisk kursledare.
 Mycket givande och intressant. Övningarna med 5S och PDCA.
 ”Rött och grönt”. Engagerande och mycket lärorikt i sin helhet.
 Många bra och enkla redskap ger energi. 5S och 5 varför.
 Bra dialog med deltagarna. Dag hade stark vilja att anknyta till närvarande verksamheter.
 Tydlig och konkret konsult. Vi fick verktyg som verkligen är verktyg.
 Pedagogiskt upplägg, bra tempo, bra material.
 Har kommit i kontakt med lean förut. Nu var det relevanta exempel, enklare förklarat och det tog
nästan två dagar innan ordet standardisering nämndes.
 Blev mycket inspirerad, tidigare erfarenheter och synsätt faller på plats.
 Kursledaren visste vad han pratade om. Han hade bra svar på alla frågor och kommentarer.
 Att vi bara arbetade med egna ”fall” och inget ”fejk”. Det känns kul att få börja med lean.
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