
 

 

Dit udbytte  

På SAFe Scrum Master-kurset bliver du introduceret til Scrum Master-rollen i et SAFe setup, og til 
hvordan rollen passer ind i organisationen. Vi kigger på, hvordan Scrum Masteren faciliterer de kendte 
Scrum events samt de nye SAFe events, som PI planning, Scrum of Scrum og Inspection and Adaption, 
og på hvordan Scrum Masteren kan hjælpe på ART-niveau.  
 
Vi skal selvfølgelig også snakke det agile manifest, og dykke ned i det agile mindset.  
 
Så vi kommer igennem en masse god teori og en række praktiske øvelser på vores 2 dage sammen.  

SAFe Scrum Master 

+45 3150 5260 Agile Academy kursus@agileacademy.dk 

Bliv certificeret SAFe Scrum Master 

Praktisk information 

• Du får viden til at tage den efterfølgende certificering 

• Du får en god forståelse for SAFe og Scrum Master-rollen  

• Du bliver klædt på til at kunne facilitere de agile events 

• Du får fyldt din agile værktøjskasse med tips og tricks til at 

coache og hjælpe dit udviklingsteam 

• Kurset bliver holdt over 2 dage 

• Kurset bliver afholdt på dansk, 

kursus materiale er på engelsk 

• Efter endt kursus kan du tage  

SAFe-certificeringen: SSM  

(1 forsøg er inkl. i prisen) 

• Tidspunkt: Ca. kl. 9-17 begge 

 

Kursets indhold: 

Agile Academy 
11. & 12. marts 2023 

Zenit pris: 6500,- ekskl. moms 

Læs mere om kurset: agileacademy.dk SAFe Scrum Master 

Tilmelding senest d. 11. februar 2023 på: ida@zenit.dk 

ZENIT CONSULT 



 

 

 
Rasmus Gøthgen startede i IT-branchen i 1998, 
gennemførte sit første Scrum-kursus i 2002, og siden tog 
det fart. Han har arbejdet som agil projektleder siden 2008 
og arbejder i dag som freelance konsulent med fokus på 
at hjælpe virksomheder og andre agil interesserede med 
at højne de agile setups i Danmark.  
 
Rasmus er SAFe SPC-certificeret og holder løbende 
certificeringskurser i både SAFe og Scrum, hvor han er på 
en mission for, at klæde Scrum Masters og Product 
Owners på til at arbejde med teams og skabe et bedre 
agilt arbejdsmiljø. 
 
Rasmus er også medvært på podcasten: DeAgileRødder 

Din underviser: 

Zenit Consult i korte træk: 
 

• Vi har vores udspring i den finansielle sektor, og har arbejdet her i 
over 25 år med bl.a. bank, betalingsformidling, realkredit, forsikring, 
pension mm. 
 
• Siden 2012 har vi været i den Offentlige sektor og Telesektoren 
 
• Til en start solgte vi udelukkende IT-konsulenter. I dag sælger vi 
næsten en tredjedel af konsulenterne ind i forretningen som bl.a. 
forretningsanalytikere, proces-, management- og Interim 
konsulenter 
 
• For os handler et match mellem konsulent, kunde og opgave ikke 
kun om hårde kompetencer, men i lige så høj grad om de 
menneskelige og sociale kompetencer og evnen til at indgå i 
kundens organisation. 
 
Hos os er en aftale en aftale. 
Som konsulent eller kunde hos ZENIT får du en stærk og kompetent 
samarbejdspartner. 
 

 


