Scaled Scrum Product Owner
(SSPOC)
Dette kursus henvender sig til dig, som er certificeret Product Owner og
ønsker at opnå en Scaled Scrum Product Owner certificering (SSPOC)
På dette kursus vil du få en indgående introduktion til Scrum, rammeværket, principperne, metoderne og det daglige virke som Product Owner. Som Product Owner udgør du
en central rolle i Scrum teamet med det overordnede ansvar for produktet og at sikre
projektets værdiskabelse. Som Product Owner skal du forstå interessenternes behov
– herunder forretningen og formidle visionen og krav til teamet. Herudover skal du i
som rollen Product Owner varetage den løbende prioritering af krav og styre product
backlog. Der er således tale om en rolle, der kræver evnen til at balancere mellem nøgleinteressenterne interesser.
Som Scaled Scrum Product Owner vil opgaverne blive flere, større og langt mere komplekse, da skalleringen med flere teams typisk resulterer i øget kompleksitet. Pludselig
skal product backloggen prioriteres og deles mellem flere teams, behov for flere user
stories, flere Product Owners skal håndteres, flere interessenter, flere risici, markant
større omfang og potentiale skal realiseres, tættere samarbejde med product management og lignende, hvor særligt afhængighederne får en markant større rolle i arbejdet.
Opnåelsen af certificeringen: Scaled Scrum Product Owner (SSPOC) forudsætter, at
man er certificeret Product Owner. Det vil være muligt at tilkøbe en Product Owner
certificering i forbindelse med kurset.
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Halvdelen af kurset baseret sig på ”A Guide to the Scrum Body of Knowledge” (SBOK™ Guide) med henblik på at tilegne sig en indgående forståelse af Scrum metoden, Product Owner rollen samt opnå Scaled Scrum Product Owner Certified (SSPOC™) certificeringen. Denne del foregår online
og vil have fokus på at bestå certificeringseksamen med et godt resultat.
Du kan læse mere om certificeringen her: https://www.scrumstudy.com/certification/scaled-scrum-product-owner-certified
Den anden halvdel af kurset vil omhandle øvrige Scrum tilgange til at skallere
Scrum, hvor kurset indeholder en interaktiv introduktion til henholdsvis Nexus
og LeSS, naturligvis med fokus på Product Owner rollen. Denne del vil ikke
indgå i eksamen.

Fleksibelt undervisningsformat
Kurset forløber over 4 undervisningsgange:
Dato, tidspunkt og sted
7. oktober, kl.17-19 (ZENIT HQ)
9. oktober, kl.19-21 (Online)
21. oktober kl.19-21 (Online)
23. oktober kl.17-19 (ZENIT HQ)

Indhold
Introduktion til kurset og certificeringen
Introduktion til Nexus Framework
SBOK-kapitel 1-12
Introduktion til Scrum @Scale
Spotify
SBOK-kapitel 13-14
Introduktion til LeSS
Eksamensforberedelse

Undervisningen vil være på dansk, mens materialet, eksamen (SSPOC) og e-læringen er på engelsk. Den eksamensforberedende del af kurset foregår 100%
online, så det er muligt at følge kurset og gå til eksamen, selvom man ikke har
mulighed for at deltage første og sidste gang hos ZENIT CONSULT. Deltagerne
kan individuelt afgøre, hvornår de vil til online eksamen.
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Du får:
• Ca. 8 timers undervisning af certificerede underviser (SCRUMstudy Certified
Trainer (SCT)) og erfaren konsulent på dansk
• Komplet kursusmateriale fra dansk SCRUMstudy Authorized Training Partner (A.T.P.) Inklusiv alle præsentationerne i PDF-format
• ”A Guide to the Scrum Body of Knowledge (SBOK) – Nyeste udgave på
engelsk i elektronisk eksemplar
• Omfattende e-læring (adgang i 180 dage) til online og mobil app med
videoer, øvelser og lignende
• Tips og tricks til at bestå eksamen
• Løbende vejledning og sparring af underviseren indtil bestået eksamen
• Online eksamen (1,5 timers varighed)
• 8 PDU (recertificering) til brug hos PMI ved gennemførelse af e-læringen

Praktiske detaljer
Kursuspris: 3.700 kroner inkl. certificering (SSPOC), ekskl. moms.
Kurset kan suppleres med:
• Scrum Product Owner (SPOC) e-læring og eksamen for yderligere 2.000
kroner inkl. certificering (ekskl. moms)
• Scaled Scrum Master Certified (SSMC) e-læring og eksamen for
yderligere 2.000 kroner inkl. certificering (ekskl. moms)
Undervisningen den 7. og 23. oktober er inkl. forplejning og foregår hos
ZENIT CONSULT, Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup
Tilmelding via e-mail til Sofie (ssc@zenit.dk), senest torsdag den 19. september. Vi fremsender faktura til dit firma efter tilmelding.
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Underviseren
Klaus Nielsen er uddannet fra København og Cambridge (UK)
samt MBA i HRM og HRM i Technology fra USA. Klaus har arbejdet med projektledelse, programledelse og porteføljestyring, traditionelt og agilt i mere end 15 år. Forfatter af bøgerne; I am Agile
(2013); Mastering af Business Case (2015), Achieve Business Analysis Certification (2015), Agile Certified Practitioner Exam (2015)
samt forfatter til en række artikler offentliggjort over hele verden.
Klaus er en af grundlæggerne af Global Business Development (gbd.
dk), en PMI registreret uddannelsesudbyder (R.E.P) og Scrumstudy
(A.T.P.) trænings- og konsulentvirksomhed. Klaus har siden 2012 været ekstern lektor på IT-Universitetet i København. Klaus er indehaver
af mere end 30 certificeringer, herunder Team Kanban Practitioner,
Scaled Scrum Master Certified, Scaled Product Owner Certified, Certified Agile Coach, Certified Scrum Master (CSM), Scrum Product Owner
Certified, Scrum Master Certified, Certified SAFe Program Consultant,
så han ved om nogen, hvad der skal til for at opnå et vellykket resultat.
Han kan kontaktes på kni@itu.dk eller via Linkedin.

Vi ser frem til et spændende og lærerigt forløb med et hold
engagerede konsulenter!
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