27 augusti alternativt 26 september 2019

Utbildningsdag för EENet-företag i de
skånska industrinätverken
Leanspel under ledning av Hans Reich, Chalmers
Legospelet inom lean är en klassisk metod för att låta
deltagarna själva uppleva resultatet av förbättringsarbete. Ur
ett energiperspektiv finns möjlighet att inom spelets ramar
lyfta praktiska frågeställningar kring hur tekniska
energiinvesteringar kan påverka förbrukningen. Fokus i
spelet ligger dock på att få alla deltagare att förstå att det
finns en mycket viktig komponent som vi lätt kan glömma och det är alla människor i företaget! Vi vet att människornas beteenden och utvecklade arbetssätt påverkar energianvändningen väldigt mycket inom ett företag. Om vi
exempelvis väljer att producera mot kundorder med snabba
genomloppstider så kan behovet av hantering (transportarbetet) minska samtidigt som lagringsytorna kan minskas.
Detta kan leda till att en lagerlokal kan avvecklas och därmed stora energivinster göras när denna inte längre behöver
värmas upp, kylas, etc. Vi går till grunden och bygger bort
en del av behovet av energi genom att arbeta smartare!
Vi ser gärna att 3–4 personer från företaget deltar, som
representerar såväl ledningen som medarbetare.
Hjärtligt välkomna!

PRAKTISK INFORMATION
Alternativa datum:
Tisdagen den 27 augusti 2019
Torsdagen den 26 september 2019
Tid: 09.00-16.00 (fika finns från kl. 08.30)
Plats: Länsstyrelsen, Obs ! ingång
Skomakargatan 5, Malmö
För anmälan: Klicka på länken
Frågor, kontakta:
anna.evander@kfsk.se alternativt
ingela.valeur@lansstyrelsen.se
Sista anmälningsdag den 20 juni 2019
Deltagandet är begränsat till fyra företag
per utbildningsdag. Anmälan är
bindande.
annanna.evander@kfsk.se

UPPLÄGG
Legospelet är ett pedagogiskt spel där deltagarna själva lär sig vad som påverkar en resurs- och
flödeseffektiv produktion där man som deltagare förstår att det inte finns ett samband mellan att stressa
och skapa ett bra resultat. Spelet är branschneutralt och passar alla typer av företag och organisationer.
Spelet består av flera spelomgångar med efterföljande mätning och diskussioner. Det är bra att kunna
genomföra minst fem omgångar med förändrade/förbättrade upplägg - det tar tid att möblera om i
huvudet på människor.
Spelet avslutas med en gemensam diskussion under ca en timme om vad deltagarna lärt sig och vad de
kan ta med sig till sin egen verksamhet.
Plats: Länsstyrelsen Skåne i Malmö OBS! Ingång Skomakargatan 5

