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Projekt forløbet – med udgangs punkt i medarbejderne.

• Information om Branderup mejeri

• Baggrund og scope

• Projekt Kick-off for medarbejderne

• Gennemførsel af projekt og uddannelse af medarbejdere

• Forløbet set fra medarbejdernes side

• Evaluering af forløb og konklusion

Agenda
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Information om Branderup 
mejeri



Branderup mejeri



Branderup mejeri
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Fakta..

Foot print 12,000 m²

Antal medarbejdere 80
Kapacitet 25,000 tons/år  

Svarende til ca 250 mio kg mælk
Ledelsessystemer ISO 14001 (miljø) 

BRC (British Retail Consortium)



Produkt
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Sortiment..

Branderup Mejeri 
producerer en type ost:
Mozzarella ost i 9.2 kg blok          
(4 x 2.3 kg)
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Baggrund og scope



Branderup mejeri

1888 Mejeriet bliver grundlagt under navnet Branderup Andelsmejeri

1998 Ny osteri og skummesal tages i produktion. Produktions kapaciteten forøges til 18.000 tons pr år –
samtidig samles produktionen af oste til sydeuropa i Branderup 
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Baggrund..

Mejeriet har de seneste år op til ombygningen 
været et buffer mejeri – og har ‘levet lidt i skyggen’..

2013 Det annonceres at mejeriets produkt portefølje skal reduceres og at der fremadrettet skal 
produceres Edam og Gouda, primært til industrien

2014 Det besluttes at mejeriet skal ombygges til mozzarella produktion, rettet imod globale kunder

2015 Mejeriets produktions kapaciteten er nu på 25.000 tons mozzarella om året



Projekt fasen
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Tidslinje..

Q3
Uge 12

2014

Bestyrelses

beslutning
Mozzarella

opstart produktion 

25% kapacitet

Mozzarella

production

75% kapacitet

Mozzarella

production

fuld kapacitet

Uge 20

2015
Uge 21

2015

Uge 32

2015

Stop for

produktion af

gul ost

Uge 40

2014

Mozzarella

production

90% kapacitet

Uge 28

2015



Projekt

26 November 201510

Organisation..

Steering Committee

Søren Jensen

Henrik Jessen

Jonna Mortensen

Casper Runge Albæk

Project Manager

Ivan Dalsgaard

(Henrik Jessen)

Technology & Quality

Jørgen Poulsen

Karin Hansen

Poul Erik Henriksen

Jeppe Gammelby

Procurement & Contract

Henrik Jessen

Ivan Dalsgaard

Mette Agerboe

Ulla Vestergaard Poulsen

Milk & Whey

Karsten Baatrup

Thorkild Petersen

Hans Jørgen Biller

Mozzarella Production

Poul Erik Henriksen

Steffan Reiss

Jørgen Poulsen

Packaging, Logistics & 
Warehouse

Michael Schlosser

Johan Biller

Jesper Dalum

Service, Dismounting & 
Buildings

Morten Højrup

John Frederiksen

Safety & Environment

Annemarie Bachmann

Helle Nielsen

Betina Goul

AMO Branderup

Business Board

Gunnar Have

Niels Østergaard

Louise Pind Petersen

Human Resources

Henrik Jessen

Mads Hay Petersen

SU Branderup

Forhandlingsudvalget

Finance

Jette Johansen

Søren Jensen

Henrik Jessen

IT & SAP

Lars Østrup

Bent Andersen

Claes Rasmussen

Bent Ketelsen



Projekt scope
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Layout transformation..
Før: Efter:
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Projekt kick-off for 
medarbejderne



Projekt
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Kick-off..

Heldagsmøde 
afholdt ‘ude af 
huset’, 
umiddelbart 
inden vi 
stoppede 
produktionen



Projekt Kick-off
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Uvished og reflektioner..

1/5 af 
medarbejderne er 

blevet opsagt i 
2013

Ny ledergruppe

Usikkerhed 
omkring 

Branderup 
mejeri’s fremtid

Nyt scope og ny 
teknologi

Ombygnings 
perioden fra uge 

40 til uge 20

Kursus og praktik 
forløb

Nye kompetencer Nye arbejdstider

Det ‘uformelle 
hierarki’

Nye måder at 
arbejde sammen 

på
Lean struktur

Sikkerheds kultur

Egne forventninger
Arla’s 

forventninger
Trivsel i fremtidig set 

up 

Kantine 
sammenlægning

Forhold til 
kollegaer

Private forhold



Pep talk v. foredragsholder Simon Steenholm

• Simon Steenholm fortalte om hans liv og hvordan forskellige hændelser i 
hans liv har påvirket ham.

• ‘Guld dreng’ og trendsetter i 80’ernes København.

• Omstændigheder førte ham til Borneo, hvor han boede sammen med 
‘langhus indianerne’ i 8 år inden han vendte hjem til Danmark.

• Pointen i hans histore er, at man ikke selv bestemmer hvad der sker, men 
man bestemmer selv hvordan man vil reagere på situationen – og hvad 
man gerne vil have ud af de forandringer, som man oplever.
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Kick-off, om forandringer..



Projekt Kick-off 

Gruppearbejde - forventninger til:

• Kurser

• Ledere

• Kolleger

• Tillidsrepæsentanter

• Mig selv
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Gruppearbejde omkring forventninger



Forventninger
Kick-off dag, gruppe arbejde..



Projekt Kick-off

• Vær åben overfor kursus/praktik forløbet – deltag aktivt, lyt og stil 
spørgsmål når du er i tvivl..

• At lære nyt, kan være overvældende i starten, men i vil gradvis føle at i 
‘kommer med’, så vær tålmodig..

• Støt dine kollegaer..

• Hold dig opdateret..

• Stil spørgsmål hvis du undres..

• Vær ambassadør for Branderup mejeri..
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Arla Foods’ forventninger i forhold til uddannelses perioden..
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Gennemførsel af projekt og 
uddannelse af medarbejdere



Projektgennemførsel 
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Information til medarbejderne under ombygningen..

• Nyhedsbreve udsendt på email.
• Ugentlige projektopdateringer og 

status.
• Time laps billeder fra                                                                          

byggepladsen på Youtube.



Projektgennemførsel

Kompetenceløft i alle afdelinger

Mejerister: Mejerifaglige kompetencer men særlig vægt på mozzarellaproduktion (KOLD, praktik på 
Rødkærsbro og kedelpasserkurser)

Pakkeri: Fra ufaglært til faglærte industrioperatører (EUC Lillebælt)

Vedligehold: Faglige kompetencer indenfor vedligehold (Fredericia Maskinmesterskole)

QEHS: Individuelle aktiviteter (Uddannelse og praktik)
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Uddannelses- og kursus forløb..



Projekt
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Uddannelsespakke Alle medarbejdere
BBS opfølgning
Sundhedsordning og 
pensionsopdatering
KRAM-faktorerne
LEAN
Mozarellakursus (light/udvidet)

Ledergruppen
BBS for ledere
LEAN

Udvalgte medarbejdere
SAP / SAP super user
BBS-ambassadører
Ergonomi-ambassadører
Konflikthåndtering
Farligt gods
Tegnsprog
Engelsk
Arla’s specialist program (ASP)

AMO
Plan for sikkerhed og sundhed

AMO/SU
Psykisk krisehjælp i Arla 
samt uacceptabel adfærd



Projekt

• Gennemgang af teknisk design og maskin placering.

• Risikovurdering af udstyret før, under og efter installering.

• Styring af sikkerheden i byggefasen, herunder undervisning af eksterne 
håndværkere.

• Beskrivelse af arbejdsprocesser og udarbejdelse af standarder.

• Design og indretning af intern færdsel.

• Arbejdspladsindretningen.

• Arbejdstilrettelæggelse, herunder arbejdsplaner og mødetidspunkter. 
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Medarbejderdialog og involvering..
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Forløbet set fra 
medarbejdernes side



Forandringen set fra medarbejdernes side

Maj 2013 – ‘Den store rejse’..

 Orienteret om produktions ændring på mejeriet

 Tanker hos den enkelte: hvad med fremtiden? Er der plads til mig?

 Nogle rejste straks og senere blev kolleger opsagt – alt var usikkert!

Mozzarella produktion..

 Marts 2014 blev vi orienteret om mozarella projektet, herunder 6 måneders ombygning

 Glæder og tanker

 Hvordan med mig – og skal vi nu på kursus for at lære nyt?

 Nyt set-up og hvordan passer jeg ind?

Perioden siden da..

 Spændende periode – med uddannelse, kursus og indflydelse!

 Stærkere sammenhold, stolthed og personlig udvikling for den enkelte igennem ny faglig viden.

 Uddannelse er vejen frem for kolleger
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V. Kim Bjerregaard (næstformand i SU)..
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Evaluering af forløb og 
konklusion



Forandringsprocessen

Brændende platform:
Det er vigtigt at alle forstår den brændende platform og at status quo ikke er en mulighed.

 Information: ‘Hvis jeg skal til at arbejde på en anden måde, med andre ting, i nye teams og på andre 
tidspunkter af døgnet; så vil jeg gerne vide hvorfor!’

Medarbejder involvering:
 Inddrag medarbejderne i forandrings processen.

Status på fremdrift:
Sørg for løbende information og status på processen.

 Informer ærligt og rettidigt i tilfælde af ændringer.

Fejring af milepæle og resultater.
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Konklusion..



Forandringsprocessen

Vi havde de nødvendige kompetencer før opstart, under indkøring og 
derefter..

Vi fulgte vores indkørings plan, hvor fokus var sikkerhed, kvalitet og levering (volume/effektivitet).

Kompetenceløftet har været en super god investering – ikke en udgift!

Vi fik etableret et godt samarbejde.. 
Super samarbejde med Rødkærsbro, internt på Branderup, øvrige Arla Foods ansatte, faglige 

organisationer og de forskellige uddannelsesinstutioner!

Godt informationsflow i processen
Medarbejdere gav udtryk for at de følte sig bedre informeret under projektet end tidligere, under 

normal drift 

Høj grad af engagement, stolthed og ejerskab i hele organisationen
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Evaluering
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Tak for opmærksomheden..

Spørgsmål?


