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Så står julen for døren!
Så er det lige før det er nu, så her en julehilsen med tak for 2015, og et kort tilbageblik på året der næsten er gået.
Lean Construction ved at bide sig fast…
Efterhånden er det en sjældenhed, at jeg mødes af spørgende øjne, når jeg fortæller om Lean Construction. Lean Construction har bidt sig fat i branchen, og er kendt
for noget godt! Det er mere nysgerrighed, jeg møder, og nysgerrigheden går især
på danske erfaringer og resultater.
… så særlig velkommen til nye medlemmer
I år kan vi byde velkommen til Alectia A/S, Georg Berg A/S, HedeDanmark A/S,
Juul & Nielsen A/S og Kingo Karlsen A/S.
Også den store tilstrømning af studerende fortsætter, og det er vi naturligvis også
rigtig glade for: Det er jer, som skal tage med det ud i konkrete byggeprojekter, i
kombination med den tilførsel af ny viden og metoder, som jeres uddannelse klæder jer på med. Vi forventer at videreføre LC-DK skolen i både København og Aarhus i 2016, så hold øje med mailboxen!
Internationale erfaringer bliver nationale og vice versa
Det fine er, at Lean jo er et fælles sprog på tværs af branchen og på tværs af landegrænser. Og det rigtig fine er, at vi derfor langt hen af vejen kan lade os inspirere
og lære af det internationale Lean Construction miljø.
Indsamling og formidling af nationale og internationale erfaringer og resultater var
særlig i fokus i 2015, hvor vi var vært for den europæiske EGLC- konference (se resume her>.
Og samspillet mellem internationale, europæiske og nationale Lean Construction
miljø kommer til sin særlige ret, når vi i 2016 er (på opfordring) er værter for Lean
In the Public Sector, LIPS 2016, 12.-14. september.
EU kommissionen lytter
2015 blev også året, hvor Lean Construction – DK kom igennem med et oplæg EU
kommissionen, der blev modtaget med stor interesse. Læs både ekspertudtalelserne og det opløftende svar her> Fortsættelse følger i 2016…
God jul, godt nytår og på gensyn i 2016
De bedste hilsner
Randi Muff Christensen, Formand
Lean Construction – DK

Andre high-lights fra 2015:
Sven Bertelsens bog ’Det Uregerlige Projekt’ blev lanceret sammen med vores julearrangement den 7. december. Bogen udgives af Lean Construction-DK og Realdania
har støttet tilblivelse og udgivelse af bogen. Den er et fint supplement til de
mange redskabsorienterede bøger om projekter. Den er på 130 sider, uformel og letlæselig. Køb den for kr. 200,- (250,- inkl.
moms) hos Byggecentrum. Se et kort resumé i pressemeddelelsen.
God læselyst!

Branchevejledning og film, Lean metoder
og samarbejde: Sådan får man succes med
renoveringsprojekter
Efterårets møder med BAR Bygge & Anlæg
og Værdibyg trak fulde huse, og mødet til
januar i København har venteliste: Det er
glædeligt at branchen i den grad har fået
øje på værdien af at ’det gode renoveringsprojekt’ – og glædeligt at vi i branchen kan
gå sammen om at sætte rammerne og
fylde indhold på, så man som deltager går
inspireret hjem.

LC-DK Skole for første gang i Danmark
I oktober afholdte Lean Construction - DK
for første gang LCDK Skole for 7 grupper af
studerende, der allesammen skriver om
Lean Construction.
Arrangementet er lavet med inspiration i
den internationale Ph.d. skole, der hvert år
holdes på den internationale IGLC-konference. Læs mere her

Procesprisen 2015
Arbejdsmiljø og sikkerhed er fremtidens
konkurrenceparameter; en god forretning
og en basal ret som medarbejder. Det var
hovedbudskabet på den meget velbesøgte
konferencen, som Hoffmann var vært for i
anledning af, at de i år vandt procesprisen.
Læs mere om dagen her>
Prisen uddeles i et samarbejde mellem Lean
Construction - DK og Boligfonden Kuben og
konference blev afholdt i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Studieprisen 2015
Sune Schack og Dennis Hansen vandt Studieprisen for det bedste studieprojekt inden for Lean Construction. Sune og Dennis,
der er uddannet på Århus Universitet, og
tog prisen med projektet 'Succes med Lean
gennem tillid og samarbejde'. Læs mere
om dagen her>
Lean Construction - DK's studiedag stiller skarpt
på, hvor Danmark står inden for forskning og
uddannelse og uddeler studieprisen til et projekt, der viser vejen frem.

Arrangementer 2016
Januar

Mandag d.11

2016

Renovering

København

Torsdag d. 14

Praktisk brug af LPS og
Lean værktøjer

Aarhus

Februar

2016

Torsdag d. 4

Praktisk brug af LPS og
Lean værktøjer

Marts

2016

Torsdag d. 10

Generalforsamling

København

Fredag d. 11

Årsmøde

København

Juli

2016

Onsdag d. 20.fredag d. 22

IGLC 24

September

2016

Mandag d. 12.

LIPS 2016 – Industry-day
(nationalt fokus)

Tirsdag d. 13.onsdag d. 14.

LIPS 2016 – International
Conference

(venteliste)

Lean Construction - DK
Frontløbere i byggeriets
processer
Vi er mødestedet for alle, der
vil optimere byggeriets processer gennem brug af Lean Construction. Hos os mødes engagerede medlemmer for at blive
kompetente frontløbere som
værdiskabende og effektive
medspillere i byggeriets processer.

København

Boston

LO-Skolen, Hensingør

LO-Skolen, Helsingør

Sekretariat
Lean Construction - DK
c/o Bygherreforeningen
Borgergade 111
1300 København K
Tlf.: +45 33476676
lcdk@leanconstruction.dk

Yderligere arrangementer
I får som altid invitationer til arrangementerne, når programmerne er helt på plads,
men sæt allerede nu kryds ved dem I finder
interessante – og skriv gerne til os, hvis der
er noget du ønsker vi tager fat på: lcdk@leanconstruction.dk

God jul og godt nytår

