
Agile Onboarding
For nye og eksisterende 
medarbejdere 



Fordele

Agile onboarding af 
medarbejdere når som helst, 
hvor som helst

Kursister kan se og gense 
kurserne - når de vil og hvor 
de vil

Løbende vedligehold og 
opdateringer af indhold



• Alle kurser bruger aktiv inddragelse af kursisterne, herunder 
eksempelvis opgaver, questionnaires og live Q&A 

• Profesionelle undervisere med mange års praktisk erfaring 

• Kurserne er optaget i et professionelt studie og redigeret professionelt 

• Brug jeres eget LMS eller vores (Teachable) 

• Mulighed for løbende opfølgning og status på brug 

• Mulighed for at lave specifikke forløb (eks. ved at tilføje jeres egne 
videoer og questionnaires) 

• Mere end 700 brugere på vores onlinekurser siden 1. maj 2020

Om Agile Onboarding



Indhold



Oversigt

Kursus Formål Målgruppe
Certificerings-

mulighed
Enhedspris  
(ex. moms) Sprog Link

Agile Online
Grundlæggende introduktion 

til agile Alle - 1996 DKK DK + ENG agileonline.dk

Scrum Online En grundig indføring i Scrum Alle - 3996 DKK DK + ENG scrumonline.dk

Agile Leader Online
Lær hvad det betyder at lede i 

en agil kontekst
Ledere med 

medarbejderansvar - 6840 DKK DK + ENG agileleaderonline.dk

Scrum Master Online
Indgående gennemgang af 

Scrum Master-rollen Scrum Master PSM-I 6840 DKK DK + ENG scrummasteronline.dk

Kanban Online En grundig indføring i Kanban SM + Team - 3996 DKK DK + ENG kanbanonline.dk

Product Owner Online
Indgående gennemgang af 

Product Owner-rollen Product Owner PSPO-I 6840 DKK DK + ENG productowneronline.dk

Product Discovery Online
En grundig introduktion til 

Product Discovery PO + Team - 3996 DKK DK + ENG productdiscoveryonline.dk

Grafisk Facilitator Online Du lærer grafisk facilitering Alle - 1996 DKK DK + ENG grafiskfacilitatoronline.dk

Facilitator Online
Du lærer at facilitere en 

hvilken som helst workshop Alle - 3996 DKK DK + ENG facilitatoronline.dk

http://agileonline.dk
http://agileleaderonline.dk
http://scrummasteronline.dk
http://kanbanonline.dk
http://productdiscoveryonline.dk


Testimonials

“Jeg påbegyndte Scrum online-kurset lørdag formiddag, og 
har siddet med det nogle timer dagligt. Her tirsdag aften tog 
jeg testen - og bestod certificeringen :-) Det er da den mest 
fantastiske følelse!”

“Hej Camilla. Du fortjener en stor 👍 . Har netop afsluttet den 
første af forhåbentlig mange skønne aftener med online 
kursus i grafisk facilitering. Du har en fantastiske smilende 
fremtoning og din præsentationer er letforståelige.”



Undervisere

Claus Vagner 
Pedersen

Camilla Linnemann Martin Ibsen

Peter Lindberg  Ole Rich Henningsen Katrine Kjeldsen



Pris pr. år

Lille 
(2 kurser)

Mellem 
(3 kurser)

Stor 
(5 kurser)

15 - 25 licenser 4.750 DKK 5.900 DKK 8.350 DKK

25 - 50 licenser 4.035 DKK 5.015 DKK 7.098 DKK

50 - 150 licenser 3.560 DKK 4.425 DKK 6.262 DKK

150 - ? licenser 3.090 DKK 3.835 DKK 5.427 DKK

• En licens gælder en medarbejder i et år 
• Medarbejderen får adgang til det antal kurser som deres pakke indeholder (dvs. minimum 2) efter eget valg 
• Hvis en licens forlænges efter et år kan de overdrages til andre medarbejder 
• scrum.org certificeringer er ikke inkluderet i prisen, men kan købes seperat og koster 150-250$ (afhængigt af certificeringen) 
 
Eksempler: 

• 15 licenser hver med adgang til 2 kurser i et år koster: 15 x 4.750 = 71.250 DKK 
• 20 licenser hver med adgang til 3 kurser i et år koster: 20 x 5.900 = 118.000 DKK 
• 40 licenser hver med adgang til 2 kurser i et år koster: 40 x 4.035 = 161.400 DKK 
• 10 licenser med adgang til 2 kurser + 5 licenser med adgang til 3 kurser i et år koster: (10 x 4.750) + (5 x 5.900) = 77.000 DKK

http://scrum.org


info@syndicate.dk 
+45 70 20 04 23 
  
  
Syndicate 
Heidesvej 3A,  
8270 Højbjerg 
  
Strandvejen 70, 2. sal 
2900 Hellerup 

Vil du høre mere?


