
Invitation til Six Sigma WORKSHOP & NETVÆRK  
d. 25. marts 2021 kl.10:00- 12:30  

Mødet foregår på TEAMS 
 

Formålet med workshop og møde er at etablere fundamentet til en kommende Six Sigma 
HÅNDBOG og et FAGLÆRERNETVÆRK. 

 
Baggrund 
 

Videnscenter PROCESTEKNOLOGI er branchemæssigt tilknyttet industrien med industriel produktion, la-
ger og vedligehold mv. inden for erhvervsuddannelserne (nærmere bestemt uddannelserne for proces-
operatører, mejerister, industrioperatører, lager og smede), og vi arbejder for kompetenceudvikling af 
branchens medarbejdere. 

Idéen med Six Sigma Håndbogen er, at der udarbejdes en håndbog, der kort og præcist og med gode og 
sigende illustrationer, beskriver Six Sigma og Six Sigma-værktøjerne. Håndbogen udarbejdes i en standard-
udgave til brug i undervisning på relevante erhvervsuddannelser. Håndbogen vil efterfølgende være frit 
tilgængelig for undervisere i et redigérbart format, eksempelvis WORD. Den kan dermed tilpasses og an-
vendes i forbindelse med et læringssystem eller som uddrag alt efter behov - enten i en trykt papirudgave 
eller i et elektronisk format. 

 

Program 

På workshoppen etablerer vi fundamentet for håndbogens indhold, og vi aftaler en arbejdsform der gør, 
at vi kan komme i mål med denne første udgave. Herefter kan håndbogen og dens materiale anvendes 
efter individuelle behov, så vi opnår erfaringer for løbende forbedringer mv. af håndbogen og materialet. 

Råmaterialet udarbejdes og leveres i samspil med undervisere og virksomheder.  

Videnscenter PROCESTEKNOLOGI har ansvaret for redaktionsgruppen, sammenskrivningen af råmateri-
alet, udarbejdelse af illustrationerne og håndbogens tilgængelighed.   

Arrangementet skulle også gerne danne grundlag for et Six Sigma faglærernetværk, hvor vi kan inspirere 
hinanden både pædagogisk og undervisningsmæssigt.  Gennem netværket kan vi dermed hjælpe og sup-
portere hinanden på tværs af landet.  

Vi håber, at undervisere og ledere vil prioritere og investere deltagelse i ’Six Sigma workshop og netværk’, 
der gerne skulle udvikle sig til en form for ’Hjælp til selvhjælp’.  

Mødet afholdes torsdag den 25. marts 2021 kl. 10.00 til 12.30 virtuelt på TEAMS 
 

Tilmelding skal ske til Videnscenter PROCESTEKNOLIGI på procesteknologi@eucl.dk - senest den man-
dag den 22. marts 2021 af hensyn til TEAMS setup. Herefter udsendes TEAMS møde link. 
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