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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid
Tirsdag den 8. september 2015.
Kl. 10.00 – 15.30.

Sted
Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C

Deltagelse og tilmelding
Da mødedeltagerne i gruppen har oparbejde en fortro-
lighed, er møderne lukkede og har et begrænset antal 
deltagere. 
Ønsker man at blive optaget i gruppen, skal de nuværende 
medlemmer give deres accept.

Kontakt sekretariatet på ddv@ddv.org eller telefon 75 91 
44 55.

Betingelser
Deltagelse i netværket er gratis men kræver medlemskab af 
foreningen.

Ønsker du at blive medlem af DDV, og/eller ønsker du yder-
ligere oplysninger, så kontakt os venligst.

PROGRAM

9.00  For Studienetværk i DDV 
Søren Lyngsø fra HOFOR fortæller 8.semester om RCM 
ifm. udbudsmaterialet til Amagerværkets blok 4 
 
Alle er velkomne. Bemærk at det er en gennemgang 
af præsentation fra HOFOR i marts. RCM net-
værksmødet starter officielt kl. 9.30 med kaffe.

              
9.30 Kaffe (kun DDV netværk)
 
10.00      Rundvisning på Navitas v/rektor Anders Hanberg (alle)
 
11.00      Indsamling af data til RCM analysen v/Thomas Møller 

Hansen, AAMS 
 • Hvad forlanger vi af de data en bachelor studerende  

 bruger
 • Hvilke menneskelige faktorer skal man tage højde   

 for, når man indsamler viden
 • Udfordringer ved den data der findes i vedligeholds  

 systemerne
 • Kan man kombinere dataindsamling med  

 forandringsledelse?
 • Eksempler på dataindsamling og inddragelse af  

 medarbejdere 

12.00      Frokost (kun DDV netværk resten af dagen)
 
12.45 Udfordringerne med at motivere medarbejderne i 

arbejdet med udvikling af vedligehold
 • Om dansk kultur og forandringsledelse  

 v/Lektor Benny Dalgaard
 •  Målstyringsredskaber v/Lektor Thomas M. Hansen
 •  Eksempler hvor det er lykkedes at motivere og   

 inddrage medarbejderne i RCM arbejde og udvikling  
 af vedligehold 
 
Der lægges op til debat undervejs 

14.00 Bordet rundt (nyt siden sidst, aktuelle udfordringer 
mm.)

 
14.40 1-til-1 Networking (deltagerne deler og sparrer)
 
15.00  Afslutning
                Oplæg til tema, sted og dato for næstkommende møde
                Endelig fastlæggelse af tema, sted og dato for næste 

møde
                Udfylde evalueringsskema

En dag med RCM i fokus hvor Aarhus 
Maskinmesterskole lægger op til en 
debat om dataindsamling og ledelse 
af medarbejdere.

Aarhus Maskinmesterskole


