Forslag til kort SIMLE-program
Forløb
SIMLE tilbydes som længere eller kortere forløb og tilpasses kundens behov.
Vi har i det følgende skitseret det korte forløb, der omfatter tre faser. Disse faser er
grundelementer i forhold til en god implementering.
Fase 1: Forberedelser inkl. et møde/interviews, problemformulering, målsætning og deraf
følgende mindre tilpasninger af øvelser i fase 2.
Fase 2: Udvikling og resultater. Kort intro til relevante dele af Human Factors-området, simulatorøvelser, debriefinger, analyse og aftaler om indsatser.
Fase 2 kan forløbe således:
DAG 1

10:00 -10:30
Velkomst, morgenmad og introduktion
10:30 - 12:00
Præsentation af Human Factors
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 19:00
Simulatorsejlads:
		
Kort intro i at føre skib og en testsejlads
		
Planlægning af rejsen
		
Sejlads København - Malmø med lastskib
		Debriefing

DAG 2

08:30 - 09:00
Opsamling fra Dag 1
09:00 - 12:00
Simulatorsejlads:
		
Planlægning af rejsen
		
Sejlads Malmø - København med lastskib
		Debriefing
12:00 - 12:30
Frokost
12:30 - 13:15
Debriefing fortsætter
13:15 - 14:00
Simulatorrace
14:00 - 16:30
Aftaler om indsatser
16:30 - 17:00
Afslutning

Målgruppe
Vores lederudviklingsprogram
er udformet til brug for private
organisationer. SIMLE er målrettet
ledere og chefer på alle niveauer.
Målgruppen omfatter også projektgrupper, team, grupper i en
afdeling m.v.
Forløbet kan tilpasses alle målgrupper.
Lokalitet
SIMLE afvikles på FORCE
Technologys maritime fullmission simulatorer på adressen
Hjortekærsvej 99,
2800 Kgs. Lyngby.
Kontakt:
Tlf. +45 43 25 08 19
E-mail: info@simle.dk

Fase 3: Implementering. Efter fase 2 arbejdes der med at implementere de identificerede
udviklingsmuligheder. Efter en periode (f.eks. en måned efter fase 2) samles gruppen til en
workshop af en dags varighed. Her evalueres de initiativer, der er taget, og de næste skridt
besluttes.
Efter workshoppen kan der leveres en kort rapport, der opsummerer udviklingsmuligheder,
implementeringsgrad og perspektivering.
De tre faser kan ses som et alenestående SIMLE-forløb eller som en del af et større eller
mindre udviklingsforløb.
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Det korte forløb kan således stå alene eller indgå som del af et udviklingsforløb som vist:

...evt.
forudgående
udviklingsforløb

Fase 1:
Forberedelser

Fase 2:
Udvikling og
resultater

Fase 3:
Implementering

...evt. efterfølgende udviklingsforløb
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