Tavlebruk
LEAN i landbruket – kontinuerlig forbedring

Tavler gir god oversikt og systematikk
Tavler gir oversikt, og er svært effektive for å gi informasjon til flere personer. Bruk av tavle er med på å opprettholde bevissthet, og er derfor nyttige også i enmannsbedrifter. De skal være store, for å gi et tydelig visuelt
inntrykk. En størrelse på 0,9 *1,2 m er bra. De er lette å
transportere og å henge opp. Du kan gjerne ha 2–3 slike
tavler, enten montert sammen, eller på ulike plasser.

Hvordan brukes tavlene?
Start med et område om gangen. Det kan være melkerommet, kontoret, eller verkstedet. Utvid heller etter hvert
som du får resultater. Du kan også tenke 5S ved prosesser
som kalving, fôring etc.
Bruken av tavlene tilpasses den enkelte sin situasjon, og
du velger selv område du vil fokusere på. Ta dette i bruk
trinnvis.

Planleggingstavle

Her benyttes den til planlegging, enten som uke eller
månedsplan.

Måltavle

Det er en god plass å synliggjøre aktuelle mål, og løpende
resultatoppfølging. Gjerne i form av en kurve eller to.

Forbedringstavle

Her noteres forslag til forbedringer. En prioriterer og sikrer
oppfølging med ansvarsfordeling og gjennomføring.

Kommunikasjon

Der flere er involvert i drifta, er tavlene et godt utgangpunkt for kommunikasjon og felles planlegging. De kan
også være nyttige i kommunikasjon til avløser eller dyrlege.
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Oversikt

Varer som må kjøpes inn og arbeidsoppgaver som bør
gjøres, kan det også være fint å notere på tavlene. Da
plukker en herfra og får et fast system.

Fordeler ved planleggingstavle:

•Det sparer tid, når alle kjenner arbeidsplanen for uken
•Medarbeiderne opplever struktur og systematikk
•Ingen tvil om hvem som har ansvar for den enkelte oppgave
•Folk blir mer selvgående
•Godt utgangspunkt for ukentlig møte med alle involverte
•Reduserer stress
Forbedringstavle gir effektiv kommunikasjon.

Tavler og bestilling
Whiteboard tavler kan kjøpes hos kontorutstyrsleverandører.
Tavlene bør ha glasskeramisk overflate og aluminiumsrammer som tåler å stå i fjøsmiljø. Sjekk at de er tilstrekkelig
magnetisk. Du bør også få med startpakke som inneholder
whiteboard-tusjer, rengjøringssett og magneter til å henge
opp papir. Kjøp også et par magnetark som du kan dele opp
og bruke til faste oppgaver. For å dele inn tavlene kan du få
kjøpt 2—3 mm brede magnetruller.
LEAN prosjektet kan ordne bestilling hos kontorleverandør.
Kontakt din LEAN rådgiver.
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LEAN er sunt bondevett satt i system
LEAN handler om å skape mer verdi
med mindre ressurser. LEAN betyr
slank eller ”trimma” og går ut på å
øke produktiviteten gjennom stadige
forbedringer. LEAN bygger på Toyota
sin produksjonsfilosofi. Tavler er et av
flere verktøy.

LEAN er ikke et fiks ferdig system
som kan innføres på en gang, men en
kontinuerlig prosess. Målet med LEAN
er å skape en kultur, der alle på gården
bevisst søker etter smartere måter å
jobbe på. LEAN har verktøy som sikrer
god sammenheng mellom det en vil
gjøre, og det en faktisk gjør.

Les mer om LEAN på:
medlem.tine.no
medlem.nortura.no
geno.no

Lean i landbruket — bedriftsledelse, systematisering og kontinuerlig forbedring, er et fellesprosjekt som
TINE, Geno og Nortura står bak. Matmerk har støtta prosjektet.

