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Artistic (general) competences

Independent of the process

See also:
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Konstnärlig (allmän) kompetens

Oberoende av processen

Se också:



TTT-LPT project - Artistic Competence units

8

30 00 00 01 Understand artistic concepts

Level: 3

Status: Agreed (already translated)

Context: Everybody working on stage

Competence area: Artistic ( General )

Place in the process: Independent of the process

Elements:

Understand artistic intentions

Skills:
• Understand artistic vision of the production
• Explain the role and meaning of light, sound and set for the artistic entity

Knowledge:
• Role different elements of theatre technology in the creation of an artistic entity

Attitude:
• Respect for the design of the production
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30 00 00 01 Förstå konstnärliga koncept

• Level: 3
• Status:: Beslutad
• Context: Förstå de konstnärliga idéer som ligger bakom en design. För alla som arbetar på

scen
• Area: Konstnärligt ( Allmän )
• Place in the process: Oberoende av processen

Delar:

• Förstå konstnärliga intentioner
o Skills:

§ Förstå produktionens konstnärliga vision
§ ljusets, ljudets och scenografins roll och betydelse för den konstnärliga

helheten
o Knowledge:

§ Förstå de olika teatertekniska delarnas roll i skapandet av en konstnärlig
helhet

o Förhållningssätt:
§ Respektera produktionens design

o Självständighet:

https://ttt-eu.metropolia.fi/wiki/Level_SE
https://ttt-eu.metropolia.fi/wiki/Status_SE
https://ttt-eu.metropolia.fi/wiki/Context_SE
https://ttt-eu.metropolia.fi/wiki/Area_SE
https://ttt-eu.metropolia.fi/wiki/Place_in_the_process_SE
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Planning the show

See also:
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Plannera föreställningen

Se också:
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30 00 10 01 Translate artistic concepts to technical designs

Level: 5

Status: Agreed (already translated)

Context: Preparing technical design in different fields in cooperation with the artistic team

Competence area: Artistic ( General )

Place in the process: Planning the show

Elements:

01 Understand artistic intentions
Skills:

• Can understand artistic language
• can put the script in right context
• Knowledge:
• Background knowledge of theatre history
• Background knowledge of dramaturgy

Attitude:
• appreciates the value of design
• seeing through the eyes of the artist

02 Communicate with the artistic team
Skills:

• communicate with the artistic team
• visualise the artistic outcome partly on the basis of the designers description
• perceive 3-d space
• make a technical sketch taking the artistic plan into consideration
• interpret sketches

Knowledge:
• techniques and various technical solutions
• command of the artistic and technical terminology

Attitude:
• problem solving attitude
• understands the value of design

03 suggest technical solutions to reach the artistic goals
Skills:

• Forrmulate and present technical solutions within technical and production constraints
• perceive 3-d space
• present alternative solutions
• advanced technical skills
• interpret sketches

Knowledge:
• difference between technical and artistic planning
• understanding artistic and technical processes
• technical knowledge
• state of technical development

Attitude:
• problem solving attitude
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• appreciates the value of design



TTT-LPT project - Artistic Competence units

14

30 00 10 01 Översätta konstnärliga koncept till tekniska konstruktioner

• Level: 5
• Status:: Beslutad
• Context: Utarbeta tekniska konstruktioner inom olika fält i samarbete med det konstnärliga

teamet
• Area: Konstnärligt ( Allmän )
• Place in the process: Planera föreställningen

Delar:

• 01 Förstå konstnärliga intentioner
o Skills:

§ Förstå konstnärlig terminologi
§ Placera manus i sitt rätta sammanhang

o Knowledge:
§ Ha viss kunskap om teaterhistoria
§ Ha viss kunskap om dramaturgi

o Förhållningssätt:
§ Uppskatta värdet av design
§ Förstå konstnärens intentioner och kunna "se med konstnärens ögon"

• 02 Kommunicera med det konstnärliga teamet
o Skills:

§ Kommunicera med det konstnärliga teamet
§ Visualisera det konstnärliga resultatet delvis baserat på konstnärens

beskrivning
§ Uppfatta och förstå tredimensionalitet
§ Göra tekniska skisser med hänsyn tagen till den konstnärliga idén
§ Tolka skisser

o Knowledge:
§ Ha kunskaper om olika tekniker och tekniska lösningar
§ Behärska både konstnärlig och teknisk terminologi
§ Förhållningssätt:
§ Ha en problemlösande inställning
§ Förstå värdet av design

o Självständighet:
• 03 Föreslå tekniska lösningar för att uppnå konstnärliga mål

o Skills:
§ Formulera och presentera tekniska lösningar inom produktionens tekniska

och andra ramar
§ Uppfatta och förstå tredimensionalitet
§ Presentera alternativa lösningar
§ Ha avancerade tekniska färdigheter
§ Tolka skisser

o Knowledge:
§ Förstå skillnaden mellan teknisk och konstnärlig planering
§ Förstå både konstnärliga och tekniska processer
§ Ha stora tekniska kunskaper
§ Ha kunskap om teknisk utveckling

o Förhållningssätt:
§ Ha en problemlösande inställning
§ Uppskatta värdet av design

o Självständighet:

https://ttt-eu.metropolia.fi/wiki/Level_SE
https://ttt-eu.metropolia.fi/wiki/Status_SE
https://ttt-eu.metropolia.fi/wiki/Context_SE
https://ttt-eu.metropolia.fi/wiki/Area_SE
https://ttt-eu.metropolia.fi/wiki/Place_in_the_process_SE
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Running the show

See also:
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Köra föreställningen

Se också:
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30 00 40 01 Understand and work according artistic concepts

Level: 4

Status: Agreed (already translated)

Context: Preparing and operating before and during the performance

Competence area: Artistic (General)

Place in the process: Running the show

Elements:

Understand artistic intentions

Skills:
• understand artistic vision of the production
• put the script in correct context

Knowledge:
• Basic knowledge of theatre history
• Basic knowledge of dramaturgy

Attitude:
• respect for the design of the production

Autonomy:

Work according to the artistic intentions

Skills:
• Make technical decisions to meet the artistic standards
• make artistic / independent decisions, when needed
• Intervene during the performance respecting the design and the impact of other departments

Knowledge:
• The aesthetics of the design
• Understanding the script
• Understanding of the role of other elements of the production for the artistic entity

Attitude:
• problem solving attitude
• respect the value of design

Autonomy:
• Can make the decisions within performance independently
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30 00 40 01 Förstå och arbeta utifrån konstnärliga koncept

• Level: 4
• Status:: Beslutad
• Context: Förberedande och handhavande under föreställningsperiod utifrån ett konstnärligt

koncept
• Area: Konstnärligt ( Allmän )
• Place in the process: Köra föreställningen

Delar:

• 01 Förstå konstnärliga intentioner
o Skills:

§ Förstå den konstnärlig visionen för en föreställning
§ Placera ett manus i sitt rätta sammanhang

o Knowledge:
§ Ha viss kunskap om teaterhistoria
§ Ha viss kunskap om dramaturgi

o Förhållningssätt:
§ Respektera produktionens design

o Självständighet:
• 02 Arbeta enligt konstnärliga intentioner

o Skills:
§ Fatta tekniska beslut som uppfyller den konstnärliga standarden
§ Fatta självständiga konstnärliga beslut när så krävs
§ Ingripa under föreställning med respekt för designen och betydelsen av andra

avdelningar
o Knowledge:

§ Ha kunskap om designens estetik
§ Förstå manuset
§ Förstå den roll produktionens andra delar har för den konstnärliga helheten

o Förhållningssätt:
§ Ha en problemlösande inställning
§ Respektera värdet av design

o Självständighet:
§ Fatta självständiga beslut inom föreställningens ram

https://ttt-eu.metropolia.fi/wiki/Level_SE
https://ttt-eu.metropolia.fi/wiki/Status_SE
https://ttt-eu.metropolia.fi/wiki/Context_SE
https://ttt-eu.metropolia.fi/wiki/Area_SE
https://ttt-eu.metropolia.fi/wiki/Place_in_the_process_SE
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Artistic (design) competences

Independent of the process

See also:

00 00 00 02 Read and use technical documentation
70 10 00 01 Personal Time management
70 10 00 02 Continuously develop your own practice
70 10 00 05 Document your own practice
70 20 00 02 Plan teamwork
70 20 00 01 Lead a team
70 20 00 04 Assess a team
70 20 00 07 Chair a meeting
70 90 00 01 Market and promote yourself as a freelancer
70 90 00 02 Schedule work as a freelancer
70 90 00 03 Negotiate contracts
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Konstnärlig (design) kompetens

Oberoende av processen

Se också:

00 00 00 02 Läsa och använda teknisk dokumentation
70 10 00 01 Personlig tidsplanering
70 10 00 02 Kontinuerligt utveckla din egen yrkesutövning
70 10 00 05 Dokumentera ditt eget arbete
70 20 00 02 Planera lagarbete
70 20 00 01 Leda ett arbetslag
70 20 00 04 Utvärdera ett team
70 20 00 07 Leda ett möte som ordförande
70 90 00 01 Marknadsföra och främja dig själv som en frilansare
70 90 00 02 Tidlägga arbetet som frilansare
70 90 00 03 Förhandla kontrakt



TTT-LPT project - Artistic Competence units

21

30 10 00 01 Monitor design trends and developments

Level: 7

Status: agreed

Context: Identifying and exploring design trends and artistic developments in the live performance
industry, in order to create a context for ones personal design work.

Competence area: Management (self management)

Place in the process: independent

Elements:

Identify and explore design trends and developments

Skills:
• Monitor artistic trends in the live performance industry
• Keep up-to-date with trends and developments in design
• Place trends in cultural and historical context
• Forecast potential design opportunities
• Document trends, developments and opportunities

Knowledge:
• Methods of gathering information
• Methods of evaluating and verifying research findings
• Cultural and historical trends

Attitude:
• Preparedness for Life Long Learning
• Awareness of a wide variety of information and references on all areas of design

Autonomy:
• Responsible for own development
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30 10 00 01 Bevaka designtrender och utveckling

Nivå: 7

Status: Beslutad

Sammanhang: Identifiera och utforska designtrender och konstnärliga utvecklingen i
scenkonstbranschen, i syfte att skapa ett sammanhang för det personliga designarbetet.

Kompetensområde: Ledarskap (egen förvaltning)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Identifiera och utforska designtrender och utveckling

Färdigheter:
• Övervaka konstnärliga trender i scenkonstbranschen
• Vara uppdaterad om trender och utveckling inom design
• Placera trender i sitt kulturella och historiska sammanhang
• Förutsäga framtida möjligheter inom design
• Dokumentera trender, utvecklingstendenser och möjligheter

Kunskap:
• Metoder för insamling av information
• Metoder för utvärdering och verifiering av forskningsresultat
• Kulturella och historiska trender

Förhållningssätt:
• Beredskap för livslångt lärande
• Medvetenhet om den stora mängden information och referenser på alla områden av design

Självständighet:
• Ansvarig för den egna utvecklingen
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30 10 00 02 Monitor developments in technology used for design

Level: 6

Status: agreed

Context: Identifying and exploring developments in technology and materials used in the live
performance industry, in order to create a technical background for ones personal design work.

Competence area: Management (self management)

Place in the process: Independent

Elements:

Identify and explore developments in design technologies

Skills:
• Monitor the market
• Research technical materials with potential
• Research equipment
• Document the capabilities and features of new developments
• Understand the benefits and limitations of existing technologies
• Test the suitability for design use
• Evaluate the suitability for design use

Knowledge:
• Sources of information and advice on developments
• Methods for evaluating and testing the suitability
• Practical testing techniques
• Principles of health and safety
• Principles of fire resistance
• Environmental impact

Attitude:
• Preparedness for Life Long Learning
• “Out of the box” thinking

Autonomy:
• Responsible for own development
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30 10 00 02 Bevakavaka utvecklingen av teknik som används för design

Nivå: 6

Status: Beslutad

Sammanhang: Kartlägga och undersöka utvecklingen av teknik och material som används inom
scenområdet, i syfte att skapa en teknisk bakgrund för det personliga designarbetet.

Kompetensområde: Ledarskap (egen förvaltning)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Identifiera och undersöka utvecklingen av teknik för design

Färdigheter:
• Bevaka marknaden
• Undersöka tekniskt material med användningspotential
• Undersök utrustning
• Dokumentera möjligheter och funktioner med ny teknik
• Förstå fördelar och begränsningar inom befintlig teknik
• Testa lämpligheten för användning inom design
• Utvärdera lämplighet för design användning

Kunskap:
• Källor för information och råd om utvecklingen
• Metoder för utvärdering och test av lämplighet
• Praktisk prövningsmetoder
• Hälsa och säkerhet
• Brandtålighet
• Miljökonsekvensbeskrivningar

Förhållningssätt:
• Beredskap för livslångt lärande
• "Utanför ramarna" tänkande

Självständighet:
• Ansvarig för den egna utvecklingen
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30 10 00 03 Monitor sociological trends

Level: 7

Status: Agreed

Context: Identifying and exploring sociological trends and movements in society, in order to create a
context for ones personal design work.

Competence area: Management (self management)

Place in the process: Independent

Elements:

Identify and explore sociological developments

Skills:
• Monitor sociological trends and movements in society
• Relate sociological trends to artistic motives and actions
• Place trends in cultural and historical context
• Document sociological trends

Knowledge:
• Methods of gathering information
• Cultural and historical trends

Attitude:
• Preparedness for Life Long Learning
• Awareness of a wide variety of information and references

Autonomy:
• Responsible for own development
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30 10 00 03 Bevaka sociologiska trender

Nivå: 7

Status: Beslutad

Sammanhang: Att identifiera och utforska sociologiska trender och rörelser i samhället, i syfte att
skapa ett sammanhang för det personliga designarbetet.

Kompetensområde: Ledarskap (egen arbetsledning)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Identifiera och utforska den sociologiska utvecklingen

Färdigheter:
• Bevaka sociologiska trender och rörelser i samhället
• Relatera sociologiska trender till konstnärliga motiv och åtgärder
• Placera in trender i sitt kulturella och historiska sammanhang
• Dokumentera sociologiska trender

Kunskap:
• Metoder för insamling av information
• Kulturella och historiska trender

Förhållningssätt:
• Beredskap för det livslånga lärandet
• Medvetenheten om den stora mängden av uppgifter och referenser

Självständighet:
• Ansvarig för den egna utvecklingen



TTT-LPT project - Artistic Competence units

27

Artistic competences

Planning the show

See Also:

30 00 10 01 Translate artistic concepts to technical designs
03 00 10 01 Draw Stage layouts manually
03 00 10 02 Draw stage layouts with CAD system
00 00 10 02 Draw lighting plans with CAD system
00 00 10 01 Draw and document lighting plan manually
40 10 20 01 Establish and maintain the system layout for a production
40 10 50 01 Filing / documenting a production
70 56 00 02 Prepare budget
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Konstnärlig kompetens

Planera förställningen

Se även:

30 00 10 01 Översätta konstnärliga koncept till tekniska konstruktioner
03 00 10 01 Draw Stage layout manuellt
03 00 10 02 Draw skede layouter med CAD-system
00 00 10 02 Draw belysning planer med CAD-system
00 00 10 01 Rita och dokumentera belysning plan manuellt
40 10 20 01 Etablera och upprätthålla system layout för en produktion
40 10 50 01 Inlämnande / dokumentera en produktion
70 56 00 02 Förbered budget
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30 10 10 01Script analyses

Level: 6

Status: Agreed

Context: Analysing the dramaturgy, form, themes and the structure of a play, script or libretto in order
to create a structured base for the design process of a specific play.

Competence area: Artistic (design)

Place in the process: Planning the show

Elements:

Analyse the text

Skills:
• Read the text
• Analyse the text
• Analyse the dramaturgical structure
• Analyze the meaning of the script
• Analyze the intentions of the author
• Analyse the sociological context
• Analyse the historical context
• Research the historical context
• Divide the production into dramaturgic sections
• Analyse each section and it's main theme  ??
• Mark the dramaturgical cues and evolutions

Knowledge:
• Form and structure of plays
• Dramatic styles
• Theories and styles of significant playwrights in the history of theatre
• Theories of significant periods in the history of theatre
• History of different styles
• Historical production methods
• Historical production techniques
• Theatre architecture and theatre construction

Attitude:

Autonomy:
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30 10 10 01 Pjäsanalys

Nivå: 6

Status: Beslutad

Sammanhang: Analysera dramaturgin, form, teman och strukturer i en pjäs, manus eller libretto för att
skapa en struktur inför utformningen av designen till förestälningen.

Kompetensområde: Konstnärlig (design)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Analysera text

Färdigheter:
• Läs texten
• Analysera texten
• Analysera dramaturgiska strukturer
• Analysera manuset med avseende på mening och innehåll
• Analysera författarens avsikter
• Analysera sociologiska sammanhang
• Analysera historiskt sammanhang
• Undersök det historiska sammanhanget
• Dela upp produktionen i dramaturgiska avsnitt
• Analysera varje avsnitt och dess huvudsakliga tema
• Markera dramaturgiska moment och utvecklingar

Kunskap:
• Form och struktur i pjäser
• Dramatiska stilar
• Teorier om, och stilar hos, betydelsefulla dramatiker i teaterhistorien
• Teorier om betydelsefulla perioder i teaterhistorien
• Stilhistoria
• Produktionsmetoder genom historien
• Produktionsteknik genom historien
• Teaterarkitektur och teaterkonstruktioner

Förhållningssätt:

Självständighet:
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30 10 10 02 Score analyses

Level: 6

Status: Agreed

Context: Analysing the score, form, themes and structure of music, in order to create a structured
base for the design process of a specific production.

Competence area: Artistic (design)

Place in the process: Planning the show

Elements:

Analyse the score

Skills:
• Read the score (the music)
• Analyse the structure
• Analyze the relation with the production
• Analyse the sociological context
• Analyse the historical context
• Research the historical context
• Divide the production into dramaturgic sections
• Analyse each section and it's main theme  ??
• Mark the dramaturgical cues and evolutions
• Mark the cue points in the score in relation to the stage activities

Knowledge:
• Music notation
• Basics of music theory
• Form and structure of plays
• Dramatic styles
• Theories and styles of significant composers in the history of theatre
• Theories of significant periods in the history of theatre
• History of different styles
• Historical production methods
• Historical production techniques
• Theatre architecture and theatre construction

Attitude:

Autonomy:
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30 10 10 02 Musikanalys

Nivå: 6

Status: Beslutad

Sammanhang: En analys av musik, dess form, teman och struktur, för att skapa en strukturerad
grund för designen till en viss produktion.

Kompetensområde: Konstnärlig (design)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Analysera musiken

Färdigheter:
• Läsa noter (musikpartituret)
• Analysera struktur
• Analysera sambandet med produktionen
• Analysera sociologiska sammanhang
• Analysera historiska sammanhang
• Undersöka det historiska sammanhanget
• Dela upp produktionen i dramaturgiska avsnitt
• Analysera varje avsnitt och dess huvudsakliga tema
• Markera dramaturgiska moment och dess utveckling
• Markera musikaliska stick för passningar i noterna i förhållande till scenaktiviteter

Kunskap:
• Musiknotation
• Grunderna i musikteori
• Form och struktur i noter
• Dramatiska stilar
• Teorier om, och stilar hos, betydande kompositörer i teaterhistorien
• Teorier om betydelsefulla perioder i teaterhistorien
• Stilhistoria
• Produktionsmetoder genom historien
• Produktionsteknik genom historien
• Teaterarkitektur och teaterkonstruktioner

Förhållningssätt:

Självständighet:
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30 10 10 03 Analyse the artistic concept based on stage actions

Level: 6

Status: Agreed

Context: Analyse the artistic concept, the form and the structure of a live performance based on
observation of rehearsals or improvisation. Create a structured base for the design process of a
specific production.

Competence area: Artistic (design)

Place in the process: Planning the show

Elements:

Analyse the artistic concept based on stage actions

Skills:
• Observe stage actions
• Document stage actions
• Analyse stage actions
• Analyse the dramaturgical structure
• Analyze the meaning of the performance
• Analyze the intentions of the creator
• Analyse the sociological context
• Analyse the historical context
• Research the historical context
• Divide the production into dramaturgic sections
• Analyse each section and it's main theme
• Mark the dramaturgical cues and evolutions

Knowledge:
• Form and structure of plays
• Dramatic styles
• Theories and styles of significant creators in the history of theatre
• Theories of significant periods in the history of theatre
• History of different styles
• Creation and improvisation methods
• Historical production methods
• Historical production techniques
• Theatre architecture and theatre construction

Attitude:
• Analytic
• Structured

Autonomy:
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30 10 10 03 Analysera konstnärliga koncept grundat på sceniska repetitioner

Nivå: 6

Status: Beslutad

Sammanhang: Analysera konstnärliga koncept, form och struktur i en föreställning, grundat  på
iakttagelser gjorda under repetitioner eller improvisation. Skapa en strukturerad grund för
utformningen av föreställningen.

Kompetensområde: Konstnärlig (design)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Analysera det konstnärliga konceptet grundat på händelser på scenen

Färdigheter:
• Följa händelserna på scenen
• Dokumentera händelserna på scenen
• Analysera händelserna på scenen
• Analysera dramaturgiska strukturer
• Analysera innebörden i uppsättningen
• Analysera upphovsmannens avsikter
• Analysera sociologiska sammanhang
• Analysera historiska sammanhang
• Undersöka historiska sammanhang
• Dela upp uppsättningen i dramaturgiska avsnitt
• Analysera varje avsnitt och dess huvudtema
• Markera dramaturgiska moment och utvecklingar

Kunskap:
• Form och struktur i pjäsen
• Dramatiska stilar
• Teorier och stilar i betydande skapare i historien om teater
• Teorier om betydande perioder i historien om teater
• Historia i olika stilar
• Skapande och improvisation metoder
• Historiska produktionsmetoder
• Historiska produktionstekniker
• Teater arkitektur och teater byggande

Förhållningssätt:
• Analystjänster
• Strukturerad

Självständighet:
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30 10 10 04 Research information and ideas

Level: 6

Status: Agreed

Context: Researching information and material to develop ideas and concepts for the design of a
specific production based on the analysis of the play.

Competence area: Artistic (design)

Place in the process: Planning the show

Elements:

Explore and select visual sources, materials and techniques relevant to the design context

Skills:
• Collect and explore visual references
• Explore materials, techniques and technology
• Select information that contributes to the development of design ideas
• Document the research process

Knowledge:
• The specific production
• Practical research methods
• Documenting methods

Attitude:
• Creative
• Open minded

Autonomy:
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30 10 10 04 Söka information och undersöka idéer

Nivå: 6

Status: Beslutad

Sammanhang: Söka information och material för att utveckla idéer och koncept, för utformning av en
viss produktion, grundat på en pjäsanalys.

Kompetensområde: Konstnärlig (design)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Utforska och välja visuella källor, material och tekniker som är relevanta i design sammanhanget

Färdigheter:
• Samla och utforska visuella referenser
• Undersöka material, metoder och teknik
• Välja ut information som bidrar till utvecklingen av design idéer
• Dokumentera forskningsprocessen

Kunskap:
• Den specifika produktion
• Praktiska forskningsmetoder
• Dokumentationsmetoder

Förhållningssätt:
• Kreativ
• Öppet sinne

Självständighet:
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30 10 10 05 Develop design concepts

Level: 6

Status: Agreed

Context: Developing design ideas and concepts for a specific production based on own research, the
production and the vision of the director.

Competence area: Artistic (design)

Place in the process: Planning the show

Elements:

Identify and exploit design ideas

Skills:
• Evaluate design objectives
• Use the results of research to originate ideas
• Seek and explore ideas which are in line with the design concept
• Work independently and with others to originate new ideas

Knowledge:
• Design media, techniques and technology
• Methods how to originate ideas

Attitude:
• Creative
• Open minded
• Self-critical

Autonomy:
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30 10 10 05 Utveckla designkoncept

Nivå: 6

Status: Beslutad

Sammanhang: Utveckla utformningen av idéer och koncept för en viss produktion grundat på egen
undersökning, produktionen och regissörens vision.

Kompetensområde: Konstnärlig (design)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Identifiera och utnyttja designidéer

Färdigheter:
• Utvärdera målen för en design
• Använda resultaten från undersökningen för att skapa idéer
• Söka och utforska idéer som är i linje med designkonceptet
• Arbeta självständigt, och med andra, för att skapa nya idéer

Kunskap:
• Designmedia, teknik och tekniknologi
• Metoder till att skapa idéer

Förhållningssätt:
• Kreativ
• Öppensinnad
• Självkritisk

Självständighet:
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30 10 10 06 Share and develop design ideas

Level: 6

Status: Agreed

Context: Sharing design ideas with the artistic team, evaluating the ideas in the whole of the
production and developing further ideas independently and with others.

Competence area: Artistic (design)

Place in the process: Planning the show

Elements:

Share and develop design ideas

Skills:
• Present and explain your thinking and ideas clearly to others involved
• Present ideas in different ways (for ex. visually)
• Look open-mindedly into any ideas or additions that may be suggested
• Discuss and evaluate the development of ideas with the design group
• Respect the design ideas of the people involved in the artistic team
• Evaluate design objectives in the course of the design process
• React openly upon possible suggestions or design proposals of the artistic team
• Identify, negotiate and agree the implications of changing ideas with others in the team
• Work with others to develop your ideas

Knowledge:
• Methods of presenting initial design ideas to others
• A wide understanding of the different fields of design
• Design media, techniques and technology
• Methods how to originate ideas

Attitude:
• Creative
• Open minded
• Self-critical

Autonomy:
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30 10 10 06 Utveckla och dela med sig av design idéer

Nivå: 6

Status: Beslutad

Sammanhang: Dela design idéer med det konstnärliga teamet, utvärdera idéerna för produktionen
som helhet och självständigt vidareutveckla idéer oberoende av andra.

Kompetensområde: Konstnärlig (design)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Utveckla och dela med sig av designidéer

Färdigheter:
• Presentera och förklara dina tankar och idéer tydligt för andra inblandade
• Presentera idéer på olika sätt (t ex. visuellt)
• Öppensinnad för alla idéer och kompletteringar som föreslås
• Diskutera utvecklingen av idéer och utvärdera dessa med design gruppen
• Respektera designidéer från de inblandade i det konstnärliga teamet
• Utvärdera målen under designprocessen
• Reagera öppet på eventuella förslag eller designförslag från det konstnärliga teamet
• Identifiera, förhandla och kom överens med de andra i teamet om konsekvenserna av

förändrade idéer
• Samarbeta med andra för att utveckla dina idéer

Kunskap:
• Metoder för att presentera inledande konstruktionidéer för andra
• En bred förståelse för olika designområden
• Designmedia, teknik och tekniknologi
• Metoder för att skapa idéer

Förhållningssätt:
• Kreativ
• Öppensinnad
• Självkritisk

Självständighet:
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30 10 10 07 Present detailed design proposals

Level: 6

Status: Agreed

Context: Preparing and presenting detailed design proposals for a specific production to a mixed
group of people, including technical, artistic and management staff.

Competence area: Artistic (design)

Place in the process: Planning the show

Elements:

Prepare finished design proposal

Skills:
• Produce clear and concise information to explain the design approach (reference materials,

etc.)
• Prepare detailed design information (e.g. model box, final artwork, drawings, audio files and

printouts)
• Prepare complete and accurate technical information to communicate the requirements for

design realisation
• Prepare information on cost and production time according to the production plan

Knowledge:
• Requirements for design realisation (e.g. costs, materials, processes, technical and

performance constraints)
• Design media, techniques and technology
• Methods for presenting ideas

Present design proposal

Skills:
• Present proposals clearly and accurately
• Present accurate technical information and the requirements for realisation
• Present the time schedule and costs for realisation
• Answer questions accurately and adapted to the field of the receiver.

Knowledge:
• Methods of presenting design ideas
• Understand priorities in giving information
• Command of the artistic and technical terminology

Attitude:
• Problem solving attitude
• Seeing through the eyes of the different departments
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30 10 10 07 Presentera detaljerat designförslag

Nivå: 6

Status: Beslutad

Sammanhang: Förbereda och presentera detaljerat utarbetat designförslag för en given produktion,
för en blandad grupp av människor, inklusive teknisk, konstnärlig och administrativ personal.

Kompetensområde: Konstnärlig (design)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Förbereda det färdiga design förslaget

Färdigheter:
• Ta fram tydligt och koncist bakgrundsmaterial för att förklara hur designen har vuxit fram
• Förbereda detaljerad designinformation (t.ex. modell, konstverk, teckningar, ljudfiler och

utskrifter)
• Förbereda fullständiga och korrekta tekniska uppgifter för att kommunicera kraven för

designens förverkligande
• Förbereda information om kostnader och tillverkningstid i  enlighet med produktionsplanen

Kunskap:
• Krav för genomförandet av designen (t.ex. kostnader, material, processer, teknik och

prestanda begränsningar)
• Designmedia, teknik och teknologi
• Metoder för att presentera idéer

Presentera konstruktion förslag

Färdigheter:
• Presentera förslaget tydligt och korrekt
• Presentera exakt teknisk information och krav för genomförandet
• Presentera tidsplan och kostnader för genomförandet
• Besvara frågorna korrekt och anpassat till mottagarens område.

Kunskap:
• Metoder för att presentera designidéer
• Förstå prioriteringar när det gäller att ge information
• Konstnärlig och teknisk terminologi

Förhållningssätt:
• Problemlösningsattityd
• Se med olika avdelningars ögon
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Artistic competences

Preparing the show
See also:

Update budget

https://ttt-eu.stadia.fi/wiki/70560008
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Konstnärlig kompetens

Förbereda föreställning
Se också:

Uppdatera budget

https://ttt-eu.stadia.fi/wiki/70560008
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30 10 20 01 Ensure design concept quality during realisation process

Level: 6

Status: Agreed

Context: Ensuring the artistic quality of the design is reflected in the finalised result. This includes the
follow-up of workshops and the artistic team.

Competence area: Artistic (design)

Place in the process: Preparing the show

Elements:

Ensure design concept quality during realisation process

Skills:
• Clarify the design to the staff involved
• Ensure the staff understands clearly your design concept
• Discuss and agree the practicalities of achieving your design and the type of materials,

equipment, and locations that will be required
• Follow-up the workshops results
• Propose and discuss alternative technical solutions to achieve the design goals
• Check if the results of other fields interfere with the design concept
• Discuss problems between the different designs

Knowledge:
• The design concept
• Requirements for design realisation (e.g. costs, materials, processes, technical and

performance constraints)

Attitude:
• Problem solving attitude
• Respect for the artistic quality of the production
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30 10 20 01 Säkerställa designkonceptets kvalitet under
förverkligandeprocessen

Nivå: 6

Status: Beslutad

Sammanhang: Säkerställa att den konstnärliga kvaliteten i designen återspeglas i det slutgiltiga
resultatet. Detta innefattar uppföljning i verkstäder och konstnärligt team.

Kompetensområde: Konstnärlig (design)

Plats i processen: Förbereda föreställningen

Delar:

Säkerställa designkonceptets kvalitet under förverkligande processen

Färdigheter:
• Klargöra designen för involverad personal
• Säkerställa att personalen helt klart förstår ditt designkoncept
• Diskutera och komma överens om de praktiska detaljerna för att uppnå din design samt vilken

typ av material, utrustning och lokaler som kommer att krävas
• Uppföljning av verkstädernas arbete
• Föreslå och diskutera alternativa tekniska lösningar för att uppnå designmålen
• Kontrollera om resultaten från andra områden påverkar designkonceptet
• Diskutera problem som uppstår mellan olika designutformningar

Kunskap:
• Designkonceptet
• Krav på designens genomförande (t.ex. kostnad-, material-, process-, teknik- och

föreställningsbegränsningar)

Förhållningssätt:
• Problemlösnings attityd
• Respekt för den konstnärliga kvaliteten på produktionen
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30 10 20 02 Adapting existing designs to changed circumstances

Level: 6

Status: Agreed

Context: Adapting an existing design to changed circumstances and ensuring the artistic quality of the
original design is reflected in the final result. This can be to adapt to a different house, a tour or a
repertoire situation.

Competence area: Artistic (design)

Place in the process: Preparing the show

Elements:

Adapting existing designs to changed circumstances

Skills:
• Analyse the design
• Analyse the changed circumstances
• Adapt the design with respect for the original design idea
• Foresee consequences and communicate to other departments
• Document necessary changes
• Distribute updated design documents to relevant people

Knowledge:
• The design concept
• Techniques and various technical solutions
• Performance and technical constraints of available technology
• Requirements for design realisation (e.g. costs, materials, processes, technical and

performance constraints)
Attitude

• Problem solving attitude
• Respect for the original design
• Respect for the artistic quality of the production

Autonomy:
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30 10 20 02 Anpassning av existerande design till förändrade förhållanden

Nivå: 6

Status: Godkänt

Sammanhang: Anpassa en befintlig design till förändrade omständigheter och säkerställa den
konstnärliga kvaliteten på det ursprungliga designen återspeglas i slutresultatet. Det kan vara att
anpassa sig till en annan teater, en turné eller en repertoar situation.

Kompetensområde: Konstnärlig (design)

Plats i processen: Förbereda föreställningen

Delar:

Anpassning av existerande design till förändrade förhållanden

Färdigheter:
• Analysera designen
• Analysera de förändrade omständigheterna
• Anpassa designen med respekt för den ursprungliga idén
• Förutse konsekvenser och kommunicera detta till andra avdelningar
• Dokumentera nödvändiga förändringar
• Distribuera uppdaterade designdokument till berörda personer

Kunskap:
• Designkonceptet
• Teknik och olika tekniska lösningar
• Föreställningen och tekniska begränsningar hos tillgänglig teknik
• Krav på designens genomförandet (t.ex. kostnads-, material-, process-, teknik- och

prestandabegränsningar)

Attityd
• Problemlösande attityd
• Respekt för den ursprungliga designen
• Respekt för den konstnärliga kvaliteten i produktionen

Självständighet:
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Artistic competences

Rehearsing the show
See also:

Establish and maintain the prompt script for a production
Reading the score
Communicate during show
Prepare and distribute documentation
Plan stage operations to be used during a performance
Ensure the provision of technical and performer cues

https://ttt-eu.stadia.fi/wiki/40103001
https://ttt-eu.stadia.fi/wiki/02003004
https://ttt-eu.stadia.fi/wiki/50204001
https://ttt-eu.stadia.fi/wiki/70300003
https://ttt-eu.stadia.fi/wiki/70320007
https://ttt-eu.stadia.fi/wiki/70320004
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Konstnärlig kompetens

Repetera förställningen
Se också:

Etablera och upprätthålla en sufflösmanus för en produktion
Läsa manus
Kommunicera under föreställning
Förbered och distribuera dokumentation
Planera scenbytena som används i en föreställning
Säkerställ sammanställningen av  passningar för tekniker och aktörer
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30 10 30 01 Update design results during rehearsals

Level: 6

Status: Agreed

Context: Updating the design results based on observation of the stage image during the rehearsals,
especially where the different designs and the action are integrated.

Competence area: Artistic (design)

Place in the process: Rehearsing the show

Elements:

Update design results during rehearsals

Skills:
• Observe rehearsals
• Analyse the interaction of designs and action
• Evaluate with the artistic team, the operators and production staff
• Propose corrections to other designs
• Propose corrections to action
• Update the own design
• Communicate changes

Knowledge:
• Rehearsal process
• The design concept
• Techniques and various technical solutions
• Performance and technical constraints of available technology
• Requirements for design realisation (e.g. costs, materials, processes, technical and

performance constraints)
Attitude:

• Problem solving attitude
• Patient
• Realistic
• Respect for the team
• Respect for the artistic quality of the production
• Respect for the artistic concept

Autonomy:
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30 10 30 01 Uppdatera designen under repetitionerna

Nivå: 6

Status: Beslutad

Sammanhang: Uppdatering av designen grundat på observation av scenenbilden under
repetitionerna, särskilt när olika designuttryck och spelet är integrerade.

Kompetensområde: Konstnärlig (design)

Plats i processen: Repetera föreställningen

Delar:

Uppdatera designresultat under repetitionerna

Färdigheter:
• Följa repetitionerna
• Analysera av samspelet mellan design och spel
• Utvärdera med konstnärligt team, operatörer och produktionens personal
• Föreslå ändringar till andra designer
• Föreslå ädringar i spelet
• Uppdatera den egna designen
• Kommunicera ändringar

Kunskap:
• Repetitionsprocessen
• Designkonseptet
• Teknik och olika tekniska lösningar
• Prestanda och tekniska begränsningar hos tillgänglig teknik
• Krav på designgenomförandet (t.ex. kostnads-, material-, process-, teknik- och

prestandabegränsningar)

Förhållningssätt:
• Problemlösnings attityd
• Tålamod
• Realist
• Respekt för teamet
• Respekt för den konstnärliga kvaliteten på produktionen
• Respekt för det konstnärliga konceptet

Självständighet:
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30 10 30 02 Coach Staff for running the performance

Level: 6

Status: Agreed

Context: coaching staff involved in operating a show about the actions that interfere with the design
quality. This can be about cues, timing or movement in relation to the production.

Competence area: Artistic (design)

Place in the process: Rehearsing the show

Elements:

Coach operators

Skills:
• Distribute appropriate design documents
• Discuss the tasks of each member of the team in relation to the design
• Rehearse with the operators
• Monitor the techniques and processes for running the performance
• Give guidelines on actions in case of a problem

Knowledge:
• Basics of coaching
• Methods for communication

Attitude:
• Patient
• Respect for the team

Autonomy:
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30 10 30 02 Träna personal för körning av föreställningen

Nivå: 6

Status: Beslutad

Sammanhang: Träna personalen som är inbegripen i att köra förställningen i vilka åtgärder som
påverkar designens kvalitet. Det kan handla om passningar, timing eller rörelser i förhållande till
föreställningen.

Kompetensområde: Konstnärlig (design)

Plats i processen: Repetera föreställningen

Delar:

Träna operatörer

Färdigheter:
• Distribuera lämpliga designdokument
• Diskutera varje gruppenmedlems uppgift/er i förhållande till designen
• Repetera med operatörerna
• Övervaka metoder och processer för att köra föreställningen
• Ge riktlinjer till åtgärder i händelse av problem

Kunskap:
• Grunderna i coachning/träning
• Metoder för kommunikation

Förhållningssätt:
• Tålamod
• Respekt för teamet

Självständighet:
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Artistic competences

Running the show
See also

Observe the show and maintain the artistic quality
Ensure the visual quality of the scenery and set-dressing

https://ttt-eu.stadia.fi/wiki/00004002
https://ttt-eu.stadia.fi/wiki/03000001
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Konstnärlig kompetens

Köra föreställningen
Se även

Observera föreställningen och upprätthålla konstnärlig kvalitet
Säkerställa den visuella kvaliteten på scenografin och intäckningen
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30 10 40 01 Quality control of design results during a run

Level: 6

Status: Agreed

Context: Checking the quality of the design is kept to level during the run of a show.

Competence area: Artistic (design)

Place in the process: Running the show

Elements:

Quality control of design results

Skills:
• Check if the quality of the design concept is maintained
• Evaluate with the operators and production staff
• Propose alternatives or ameliorations
• Communicate with appropriate departments on maintenance needs

Knowledge:
• The design concept
• Techniques and various technical solutions

Attitude
• Patient
• Respect for the team

Autonomy:
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30 10 40 01 Kvalitetskontroll av designresultatet under en föreställningskörning

Nivå: 6

Status: Beslutad

Sammanhang: Kontrollera att kvaliteten på designen bibehålls på nivå under föreställningskörningen.

Kompetensområde: Konstnärlig (design)

Plats i processen: Köra föreställningen

Delar:

Kvalitetskontroll av designresultatet

Färdigheter:
• Kontrollera om kvaliteten på designen upprätthålls
• Utvärdera med operatörerna och produktionens personal
• Föreslå alternativ eller förbättringar
• Kommunicera med lämpliga avdelningar om underhållsbehov

Kunskap:
• Designkonceptet
• Teknik och olika tekniska lösningar

Attityd
• Tålamod
• Respekt för teamet

Självständighet:
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Management (General)

See also:
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Ledarskap (Allmän)

Se också:
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70000001 Negotiate contracts

Level: 4

Status: Agreed

Context: Negotiate working contracts with customers

Competence area: Management (general)

Place in the process: Independent

Elements:

Negotiating contracts

Skills:
• Precise terms and conditions for contracts
• Ensure facilities are sufficient for production requirements
• Negotiate the required tasks and outcomes clearly
• Schedule the tasks
• Negotiate fees according to required tasks and outcomes
• Agree expenses or per diems
• Discuss copyright issues
• Agree procedures for changes in schedule
• Make sure promotion material and credits are relevant
• Make sure proper contracts are made in time

Knowledge:
• Legal issues behind contracts
• Production requirements
• Industry practices
• Occupation related collective agreement

Attitude:

Autonomy:
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70000001 Förhandla kontrakt

Nivå: 4

Status: Beslutad

Sammanhang: Förhandla arbetskontrakt med kunder

Kompetensområde: Ledarskap (allmän)

Plats i processen: Oberoende

Delar:

Förhandla kontrakt

Färdigheter:
• Precisera villkor och omständigheter för kontrakt
• Se till att resurserna är tillräckliga för produktionskraven
• Förhandla och klargöra om uppgifter och önskade slutmål
• Planlägga  (arbets)uppgifterna
• Förhandla om arvode för genomförda uppgifter och uppnådda mål
• Komma överens om utlägg eller traktamenten
• Diskutera upphovsrättsliga frågor
• Kom överens om förfaranden vid ändringar i schemat
• Se till att marknadsföringsmaterial och produktionsuppgifter (rollista mm) är relevanta
• Se till att riktigt kontrakt sluts i tid

Kunskap:
• Juridiska frågor bakom kontrakt
• Produktionens krav
• Branschmetoder
• Yrkes relaterade kollektivavtal

Förhållningssätt:

Självständighet:
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Management (Self management)

Independent of the process

See also:
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Ledarskap (Egen organisation)

Oberoende av processen

Se också:
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70100001 Personal Time management

Level: 2

Status: Agreed

Context: Managing your time schedule within your working environment

Competence area: Management (self management)

Place in the process: Independent

Elements:

Plan and manage your time schedule

Skills:
• Estimate the amount of time required to carry out planned activities
• Plan and prioritise work in line with set objectives and organisational policies
• Crosscheck with others planning
• Avoid interruptions to planned work
• Make allowance to unforeseen circumstances
• Check progress against planning
• Feedback to involved others in case of (foreseen) problems

Knowledge:
• Organisational policies and set objectives
• Planning systems

Attitude:
• Proactive
• Aware of the working environment

Autonomy:
• Manage your own time schedule

Document and update your time schedule

Skills:
• Document the time schedule
• Use appropriate planning system
• Review progress and update the time schedule taking into account the consequences of

changes

Knowledge:
• Basics of time management
• The production planning in the work environment

Attitude:
• Proactive
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70100001 Personlig tidsplanerig

Nivå: 2

Status: Beslutad

Sammanhang: Hantera din egen tidsplan i din arbetsmiljö

Kompetensområde: Ledarsakp (egen organisation)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Planera och hantera din tidsplan

Färdigheter:
• Uppskatta hur mycket tid som krävs för att genomföra planerade aktiviteter
• Planera och prioritera arbetet i linje med fastställda mål och organisatorisk hållning
• Stämma av med andra planerare
• Undvika avbrott i det planerade arbetet
• Ta hänsyn till oförutsedda omständigheter
• Kontrollera framsteg gentemot planeringen
• Återkoppla till andra inblandade i händelse av (förutsedda) problem

Kunskap:
• Organisatorisk hållning och särskilda mål
• Planeringssystemen

Förhållningssätt:
• Proaktiv
• Arbetsmiljömedveten

Självständighet:
• Hantera din egen tidsplan

Dokumentera och uppdatera din tidsplan

Färdigheter:
• Dokumentera tidsschemat
• Använda lämpliga planeringssystem
• Övervaka framsteg och uppdatera tidsplan med hänsyn till konsekvenserna av förändringarna

Kunskap:
• Grundläggande tidshantering
• Produktionsplanering i arbetsmiljön

Förhållningssätt:
• Proaktiv
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70100002 Continuously develop your own practice

Level: 2

Status: Agreed

Context: The whole process of formal and informal Life Long Learning to improve your functioning in
your working environment.

Competence area: Management (Self Management)

Place in the process: Independent

Elements:
Identify own development needs
Skills:

• Inform oneself about new evolutions in relation to the own function
• Identify personal development needs against the needs of the organisation and the current

work activities
• Identify personal development needs against personal goals
• Get and use feedback from others on personal performance to identify personal development

needs

Knowledge:
• New evolutions in relation to the own function and the organisation

Attitude:
• Open-minded
• Motivated to learn and to develop himself

Autonomy:
• Responsible for ensuring your own development

Plan your personal development
Skills:

• Set realistic objectives
• Discuss and identify with other people ways of meeting your own development needs
• Keep track of your own development

Knowledge:
• The possibilities for development

Attitude:
• Committed to self development

Autonomy:
• Responsible for ensuring your own development

Develop yourself
Skills:

• Get acquainted with new matters, relevant for his own task
• Search information to support your development
• Acquire knowledge and methods to support your development

Knowledge:
• Methods for searching relevant and validated formation

Attitude:
• Preparedness for Life Long Learning
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Autonomy:
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70100002 Kontinuerligt utveckla din egen yrkesutövning

Nivå: 2

Status: Beslutad

Sammanhang: Hela processen med att i formellt och informellt livslångt lärande förbättra din funktion i
din arbetsmiljö.

Kompetensområde: Ledarskap (egen organisation)

Plats i processen: Oberoende av processen
Delar:
Identifiera det egna utvecklingsbehovet
Färdigheter:

• Informera sig om utvecklingen i förhållande till den egna funktionen
• Identifiera personliga utvecklingsbehov ställda mot organisationens behov och de nuvarande

arbetsuppgifterna
• Identifiera personliga utvecklingsbehov ställda mot personliga mål
• Ta emot och använda återkoppling (feedback) från andra för att identifiera personliga

utvecklingsbehov

Kunskap:
• Nyutveckling i förhållande till den egna funktionen och organisationen

Förhållningssätt:
• Fördomsfri
• Motiverad att lära och utveckla sig själv

Självständighet:
• Ansvara för att säkerställa din egen utveckling

Planera din personliga utveckling
Färdigheter:

• Sätta realistiska mål
• Tillsammans med andra människor diskutera och identifiera det egna utvecklingsbehovet
• Följa sin personliga utveckling

Kunskap:
• Möjligheterna till utveckling

Förhållningssätt:
• Engagemang för egenutveckling

Självständighet:
• Ansvara för att säkerställa den egna utvecklingen

Utveckla dig själv
Färdigheter:

• Bekanta dig med nya frågor som har relevans för den egna uppgiften
• Sök information för att stödja din utveckling
• Tillägna dig kunskaper och metoder för att stödja din utveckling

Kunskap:
• Metoder för att söka relevant och bekräftad (validerad) bildning information

Förhållningssätt:
• Beredskap för livslångt lärande

Självständighet:
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70100005 Document your own practice

Level: 2

Status: Agreed

Context: Documenting your work for different purposes like assessment, job application etc.

Competence area: Management (Self Management)

Place in the process: Independent

Elements:

Document your own practice

Skills:
• Document your work and career
• Select relevant proof and documentation
• Ensure the documentation is relevant for the intended purpose
• Adapt and structure information to the receivers needs or formats

Knowledge:
• Needs of the receiver

Attitude:

Autonomy:
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70100005 Dokumentera ditt egna arbete

Nivå: 2

Status: Beslutad

Sammanhang: Att dokumentera ditt arbete för olika ändamål såsom bedömning, jobbansökningar etc.

Kompetensområde: Ledarskap (egen organisation)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Dokumenter det egna arbetet

Färdigheter:
• Dokumentera ditt arbete och karriär
• Välja relevanta bevis (betyg, intyg eller motsvarande) och dokumentation
• Se till att dokumentationen är relevant för avsedda ändamål
• Anpassa och strukturera information till mottagarnas behov eller önskemål

Kunskap:
• Mottagarens behov

Förhållningssätt:

Självständighet:
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Management (Team)

Independent of the process

See also:
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Ledarskap (Grupp / Team)

Oberoende av processen

Se också:
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70200001 Lead a team

Level: 5

Status: Agreed

Context: lead and supervise a group of people in order to meet the expected results within a given
timeline and with the foreseen means.

Competence area: Management (Team)

Place in the process: Independent

Elements:
Lead a team
Skills:

• Explain the team members work activities in sufficient detail
• Make clear what is expected of people in the team
• Motivate people effectively
• Monitor activities against schedules
• Take corrective action when problems occur with maintaining schedules
• Adapt leadership method to different team members
• Give supportive feedback

Knowledge:
• Motivation methods
• Leadership methods
• Feedback methods
• Production process

Attitude:
• Personal motivation
• Commitment to team work

Autonomy:
• Responsible for the functioning of the team

Supervise a team
Skills:

• Supervise the work of the team members
• Check the work against the expected results
• Take corrective action when problems occur with the results
• Give supportive feedback
• Recommend how team members could improve their work

Knowledge:
• Feedback methods
• Leadership methods
• Management methods
• Production needs

Attitude:
• Commitment to the production

Autonomy:
• Responsible for the quality of the results of the team
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70200001 Leda ett arbetslag

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Leda och styra en grupp människor för att svara upp mot förväntade resultat inom
given tid och avsatta medel

Kompetensområde: Ledarskap (grupp / team)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Leda ett arbetslag

Färdigheter:
• Förklara arbetsuppgifterna för gruppmedlemmarna i tillräcklig detalj
• Klargöra vad som förväntas av personerna i arbetslaget
• Effektivt motivera mearbetare
• Stämma av arbetet mot tidplanen
• Vidta åtgärder och korrigera när det uppstår problem med att upprätthålla tidplanen
• Anpassa ledarskapsmetoderna för olika gruppmedlemmar
• Ge stödjande återkoppling (feedback)

Kunskap:
• Motivationsmetoder
• Ledarskapsmetoder
• Återkopplngs- (feedback) metoder
• Produktionsprocessen

Förhållningssätt:
• Personlig motivation
• Engagemang för grupparbete

Självständighet:
• Ansvarig för arbetslagets (teamets) funktion (arbete)

Övervaka ett arbetslag (team)

Färdigheter:
• Övervaka gruppmedlemmarnas arbete
• Kontrollera arbetet mot de förväntade resultaten
• Korrigera och åtgärda när det uppstår problem med resultatet
• Ge stödjande återkoppling (feedback)
• Ge råd till hur gruppmedlemmar skulle kunna förbättra sitt arbete

Kunskap:
• Återkopplngs- (feedback) metoder
• Ledarskapsmetoder
• Ledningsmetoder
• Produktionens behov

Förhållningssätt:
• Engagemang för produktionen

Självständighet:
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• Ansvarig för kvaliteten på arbetsgruppens (teamets) resultat
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70200004 Assess a team

Level: 6

Status: Agreed

Context: Assessing the team and its members in order to improve the methods and results of the
work and to help with the professional development of the team members.

Competence area: Management (Team)

Place in the process: Independent

Elements:

Assess a team

Skills:
• Gather the information you need
• Evaluate the information
• Assess the actions of the individual team members
• Assess the team work process
• Give supportive feedback
• Ensure feedback is based on an objective assessment
• Ensure feedback is adapted to the individual
• Ensure feedback is understood
• Give opportunities to team members to respond to feedback
• Recommend how team members could improve their work

Knowledge:
• Assessment processes
• Motivation methods

Attitude:
• Quality driven

Autonomy:
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70200004 Utvärdera ett team

Nivå: 6

Status: Beslutad

Sammanhang: Utvärdering av arbetsgruppen (teamet) och dess medlemmar för att förbättra metoder
och arbetsresultat, samt att hjälpa till med professionell utveckling av medarbetarna.

Kompetensområde: Ledarskap (grupp / team)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Utvärdera ett team

Färdigheter:
• Samla den information du behöver
• Utvärdera informationen
• Utvärdera de enskilda medarbetarnas arbete
• Bedöma gruppens arbetsprocess
• Ge stödjande återkoppling (feedback)
• Säkerställ att återkopplingen (feedback) är grundat på en objektiv bedömning
• Säkerställ att återkopplingen (feedback) är anpassad till den enskilde
• Säkerställ att återkopplingen (feedback) har förståtts
• Ge medarbetarna möjlighet att svara på återkopplingen (feedback)
• Ge råd om hur gruppmedlemmarna skulle kunna förbättra sitt arbete

Kunskap:
• Bedömningsprocesser
• Motivationsmetoder

Förhållningssätt:
• Kvalitetsinriktad

Självständighet:
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70200007 chair a meeting

Level: 5

Status: Agreed

Context: Chairing a meeting for a group of people in order to formulate decisions that are carried out
by the group

Competence area: Management (Team)

Place in the process: Independent

Elements:

Chair a meeting

Skills:
• Coordinate the agenda
• Prioritize subjects
• Set clear time limits for each subject
• Provide an equal chance for every opinion
• Moderate between opinions
• Avoid chaotic discussion
• Formulate conclusions
• Take decisions
• Ensure all participants understand the conclusions
• Ensure all subjects on the agenda are dealt with

Knowledge:
• Negotiating methods
• Conflict handling methods
• Decision making techniques
• Time management techniques

Attitude:
• Open for different opinions

Autonomy:
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70200007 Leda ett möte som ordförande

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Ordförandeskap för en grupp människor i syfte att formulera beslut som utförs av
gruppen

Kompetensområde: Ledarskap (grupp / team)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Leda möte i egenskap av ordförande

Färdigheter:
• Samordna dagordningen
• Prioritera ämnen
• Sätta tydliga tidsgränser för varje ämne
• Ge alla lika chans till yttranden
• Moderera åsikter
• Undvika kaotisk diskussioner
• Formulera slutsatser
• Fatta beslut
• Se till att alla deltagare förstår slutsatserna
• Se till att alla frågorna på dagordningen behandlas

Kunskap:
• Förhandlingsmetoder
• Konflikthanteringsmetoder
• Teknik för beslutsfattande
• Tidsdisposition

Förhållningssätt:
• Öppen för olika åsikter

Självständighet:
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Planning the show

See also:
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Planera föreställningen

Se också:
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70201002 Plan teamwork

Level: 5

Status: Agreed

Context: Plan the work of a group of people in order to meet time and quality requirements

Competence area: Management (Team)

Place in the process: Planning the show

Elements:

Plan teamwork

Skills:
• Identify tasks to be executed
• Identify people’s skills and competences
• List the deadlines
• Take in account activities of other teams that influence your team
• Plan workflow
• Match tasks and skills
• Produce a clear time strategy for realistic delivery within budget and time constraints
• Schedule activities
• Ensure schedule is realistic and achievable
• Produce clear schedules that can be easily monitored and understood

Knowledge:
• The production process
• Planning methods
• Time management methods

Attitude:
• Commitment to the production

Autonomy:
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70201002 Planera lagarbete (teamarbete)

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Planera arbetet för en grupp människor i syfte att uppfylla tids- och kvalitetskrav

Kompetensområde: Ledarskap (lagarbete / team)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Planera lagarbete

Färdigheter:
• Identifiera de uppgifter som skall utföras
• Identifiera arbetsgruppen kunskaper och kompetens
• Lista tidsfrister
• Beakta verksamheter i andra grupper som påverkar din grupp
• Planera arbetsflöden
• Matcha arbetsuppgifter med rätt kompetens
• Ta fram en tydlig tidsstrategi för att realistiskt kunna levera inom budget- och

tidsbegränsningar
• Planera aktiviteter
• Kontrollera att tidplanen är realistisk och genomförbar
• Utarbeta tydliga mallar som lätt kan följas och förstås

Kunskap:
• Produktionsprocessen
• Planeringsmetoder
• Tidplanerinsmetoder

Förhållningssätt:
• Engagemang för produktionen

Autonomy:
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Management (Volunteers)

Independent of the process

See also:
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Ledarskap (Frivilliga, volontärer)

Oberoende av processen

Se också:
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70210001 brief volunteers

Level: 5

Status: Agreed

Context: Brief and introduce volunteers into the professional work environment

Competence area: Management (volunteers)

Place in the process: Independent

Elements:

Brief volunteers on work requirements and responsibilities

Skills:
• Explain the purpose and value of the volunteers work
• Motivate to achieve high standards
• Encourage and support volunteers to take ownership of the work
• Encourage and support volunteers to meet their diverse needs, abilities and potential
• Introduce the organizational structure
• Introduce the organisational procedures
• Introduce safety procedures
• Agree individual responsibilities
• Agree working methods
• Agree communication procedures
• Adapt communication to the receiver

Knowledge:
• Organisation structure
• Organisation procedures
• Health and safety procedures

Attitude:
• Respect for their volunteer role

Autonomy:
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70210001 Informera frivilliga (volontärer)

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Informera om, och introducera frivilliga (volontärer) i den professionella arbetsmiljö

Kompetensområde: Ledarskap (frivilliga, volontärer)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Informera frivilliga (volontärer) i krav på, och ansvar för, arbetet

Färdigheter:
• Förklara syftet med, och värdet av, det frivilliga arbetet
• Motivera för att uppnå en hög kvalitet
• Uppmuntra och stöd frivilliga som är beredda att ta ansvar för arbetet,
• Uppmuntra och stöd frivilliga för att tillmötesgå deras olika behov, förmåga och potential
• Informera om organisationsstrukturen
• Informera om organisatoriska förfaranden
• Informera om säkerhetsförfaranden
• Enas om individuellt ansvar
• Enas om arbetsmetoder
• Enas om kommunikationsförfaranden
• Anpassa kommunikation till mottagaren

Kunskap:
• Organisationsstruktur
• Organisationförfaranden
• Hälsa- och säkerhetsförfaranden

Förhållningssätt:
• Respekt för deras frivilligarbete

Självständighet:
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70210002 support volunteers

Level: 5

Status: Agreed

Context: Follow up volunteers during their activity

Competence area: Management (volunteers)

Place in the process: Independent

Elements:

Support volunteers during volunteering activities

Skills:
• Monitor volunteering activities
• Identify problems when they occur
• Identify the implications of the problem
• Communicate these to those involved
• Adapt communication to the target group
• Feedback to relevant departments
• Provide temporary support to overcome problems

Knowledge:
• Volunteer needs for support
• Limitations of voluntary work

Attitude:
• Promote an atmosphere in which individuals are not blamed for the problem
• Promote an atmosphere in which problems are seen as an opportunity for learning

Autonomy:
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70210002 Stödja frivilliga (volontärar)

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Uppföljning av frivilliga (volontärer) under deras arbete

Kompetensområde: Ledarskap (frivilliga, volontärer)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Stödja frivilliga (volontärer) under deras arbete

Färdigheter:
• Övervaka de frivilligas (volontärernas) verksamhet
• Identifiera problem när de uppkommer
• Identifiera konsekvenserna av problemet
• Meddela dessa till de inblandade
• Anpassa kommunikationen till målgruppen
• Återkoppla till berörda avdelningar
• Ge tillfälligt stöd för att lösa problemen

Kunskap:
• Volontärens behov av stöd
• Begränsningar i frivilligarbetet

Förhållningssätt:
• Främja en atmosfär där individer inte blir skuldbelagda för uppkomna problem
• Främja en atmosfär där problemen ses som en möjlighet till lärande

Självständighet:
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Management (Production)

Independent of the process

See also:
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Ledarskap (Produktion)

Oberoende av processen

Se också:
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70300003 Prepare and distribute documentation

Level: 5

Status: Agreed

Context: Prepare and distribute documentation to ensure all people involved in the production receive
the latest information

Competence area: Management (production)

Place in the process: Independent

Elements:

Prepare and distribute documentation

Skills:
• Collect all relevant information
• Check the accuracy of the information
• Ensure that the needed information is present and delivered in time
• Select the information needed by the receiver
• Create clear and understandable documents
• Present documents in a format that best suits the purpose
• Ensure the documents are easily distributable
• Update documents regularly
• Make sure updates contain the most recent information
• Ensure revision and version numbers are clear
• Distribute the documents to appropriate people
• Inform about the documents and updates to appropriate people
• Make documents easily accessed
• Store the documents safely and securely in an approved location

Knowledge:
• Production process
• Context of a document
• Methods for organizing the content
• Receivers needs
• Importance of confidentiality and data protection
• Importance of meeting deadlines
• Documentation process
• Documentation tools

Attitude:

Autonomy:
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70300003 Förbered och distribuera dokumentation

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Förbered och distribuera dokumentation för att säkerställa att alla inblandade i
produktionen får den senaste informationen

Kompetensområde: Ledarskap (produktion)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Förbered och distribuera dokumentation

Färdigheter:
• Samla in all relevant information
• Kontrollera riktigheten i informationen
• Se till att den efterfrågade informationen finns och levereras i tid
• Välja ut information som mottagaren behöver
• Skapa tydliga och begripliga handlingar
• Presentera dokumenten i den form som passar bäst för ändamålet
• Se till att dokumenten är lätta att distribuera
• Uppdatera dokumenten regelbundet
• Kontrollera uppdateringarna innehåller den senaste informationen
• Se till reviderings-  och versionsnummer är tydliga
• Distribuera dokumenten till lämpliga personer
• Informera om dokument och uppdateringar till lämpliga personer
• Gör dokument lättillgängliga
• Förvara dokument betryggande och säkert på en godkänd plats

Kunskap:
• Produktionsprocessen
• Bakgrunden till ett dokument
• Metoder för att organisera innehållet
• Mottagarens behov
• Betydelsen av sekretess och uppgiftsskydd
• Betydelsen av att hålla tidsfrister
• Dokumentationsprocess
• Dokumentationsverktyg

Förhållningssätt:

Självständighet:
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70300007 Monitor workload

Level: 4

Status: Agreed

Context: Monitoring the workload of a production in order to keep the production within legal limits
and foreseen workload

Competence area: Management (production)

Place in the process: Independent

Elements:

Monitor workload

Skills:
• Check production schedule
• Collect working hours report
• Confirm that workload is within legal limits
• Compare working hours report against production schedule
• Extrapolate the results for future actions
• Propose corrections when required
• Document production workload
• Communicate with relevant departments

Knowledge:
• Desired outcomes of the production
• Different operations of the production
• Staff legislation
• Organisational procedures

Attitude:
• Social responsibility
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70300007 Övervaka arbetsbörda

Nivå: 4

Status: Beslutad

Sammanhang: Övervaka arbetsbördan i en produktion för att hålla produktionen inom lagens gränser
och planlagt arbete

Kompetensområde: Ledarskap (produktion)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Övervaka arbetsbörda

Färdigheter:
• Kontrollera produktionens tidplan
• Samla arbetstidsrapporter
• Kontrollera att arbetsbelastningen ligger inom lagens gränser
• Jämföra arbetstidsrapport mot produktions tidplan
• Uppskatta resultaten för framtida åtgärder
• Föreslå korrigeringar när det behövs
• Dokumentera produktionens arbetsbörda
• Kommunicera med berörda avdelningar

Kunskap:
• Önskat resultat i produktionen
• Olika insatser i produktionen
• Personallagstiftning
• Organisatoriska rutiner

Förhållningssätt:
• Socialt ansvar
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Planning the show

See also:
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Planera föreställningen

Se också:
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70301001 Analyse and estimate the production needs

Level: 6

Status: Agreed

Context: Analyse and estimate the production needs based on the design needs

Competence area: Management (Production)

Place in the process: Planning

Elements:

Identify production requirements

Skills:
• Confirm the purpose, aims and objectives of the production
• Gather information from relevant people
• Estimate the equipment needs
• Estimate the required staff workload to meet the production goals
• Estimate the financial needs
• Estimate required resources
• Evaluate transport needs
• Ensure the interpretation reflects the artistic concept
• Agree with all the departments of the results of the analyses
• Communicate to the relevant departments

Knowledge:
• Desired outputs of the production
• Financial control procedures
• The main roles and responsibilities of others within the organisation

Attitude:

Autonomy:
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70301001 Analysera och uppskatta produktionens behov

Nivå: 6

Status: Beslutad

Sammanhang: Analysera och uppskatta produktionens behov baserat på designbehovet

Kompetensområde: Ledarskap (produktion)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Identifiera produktionens krav

Färdigheter:
• Bekräfta ändamål, syften och mål för produktion
• Samla information från berörda personer
• Uppskatta behovet av utrustning
• Beräkna den erforderlig arbetsbördan för personalen för att möta produktionsmålen
• Beräkna ekonomiska behov
• Uppskatta efoderliga resurser
• Utvärdera transportbehoven
• Se till att gjorda uttolkningar (uppskattningar) svarar mot det konstnärlig konceptet
• Komma överens med alla avdelningar om analysresultatet
• Kommunicera med berörda avdelningar

Kunskap:
• Önskat resultat för produktionen
• Ekonomisk kontroll och styrning
• Andras huvdsakliga roller och ansvar inom organisationen

Förhållningssätt:

Självständighet:
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70301002 Plan production activities

Level: 5

Status: Agreed

Context: Allocating staff, resources and time for a production

Competence area: Management (production)

Place in the process: Planning

Elements:
Plan staff
Skills:

• Ensure the production requirements are up-to-date
• Define the required functions of the team in different operations
• Consult with the relevant people to ensure that the technical functions for period are clearly

identified
• Ensure staff have relevant competences
• Assemble a team including back-up to meet production needs
• Communicate with relevant departments
• Define the workload according to the desired outcomes

Knowledge:
• Competences of the available staff
• Different operations of the production
• Desired outcomes of the production
• Organisational procedures

Identify production resources
Skills:

• Use valid and reliable sources of information to identify production requirements for different
departments

• Ensure production needs are up to date
• Allocate resources according to the production activities
• Allocate facilities according to the production activities
• Communicate with relevant departments

Knowledge:
• Available resources
• Desired outcomes of the production

Define production time-line
Skills:

• Define production tasks which are manageable, measurable and achievable
• Plan the production by matching the equipment, processes and labour needed
• Define production time-line within the scope and definition of the production and known

constraints
• Check the production time-line with the relevant people
• Make revisions based on feedback
• Confirm the agreed time-line
• Define the dead-lines of different production teams

Knowledge:
• The main roles and responsibilities of others
• Desired output of the production
• Awareness of activities outside of your control which are effecting your production time-line
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70301002 Planera produktionsaktiviteter

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Fördela personal, resurser och tid för en produktion

Kompetensområde: Ledarskap (produktion)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:
Personalplanering
Färdigheter:

• Se till att produktionen behoven är uppdaterade
• Definiera nödvändiga funktioner inom arbetsgruppen (teamet) för olika arbetsmoment
• Samråda med berörda personer för att säkerställa att de tekniska funktionera under perioden

är tydligt identifierade
• Säkerställ att personalen har rätt kompetens
• Sätt samman ett arbetslag (team), inklusive back-up, så att produktionens behov tillgodoses
• Kommunicera med berörda avdelningar
• Definiera arbetsbelastningen utifrån önskat resultat

Kunskap:
• Kompetens hos den tillgängliga personalen
• Olika aktiviteter inom produktionen
• Önskat resultat inom produktionen
• Organisatoriska rutiner

Identifiera produktionsresurser
Färdigheter:

• Använd giltiga och tillförlitliga informationskällor för att identifiera olika avdelningars
produktionsbehov

• Säkerställa kontinuerlig uppdatering av produktionsbehoven
• Fördela resurserna i enlighet med aktiviteterna i produktionen
• Tilldela resurser beroende på produktionsaktiviter
• Kommunicera med berörda avdelningar

Kunskap:
• Tillgängliga resurser
• Önskat resultat i produktionen

Definiera produktionens tidsplan

Färdigheter:
• Definiera produktionens uppgifter så att de är hanterbara, mätbara och uppnåeliga
• Planera produktionen genom att sammanföra utrustnings-, process- och arbetskrafsbehov
• Definiera produktionens tidsplan och omfattning  samt kända begränsningar
• Kontrollera produktionens tidplan med berörda personer
• Göra förändringar utifrån erhållna återkopplingar
• Bekräfta överenskommen tidplan
• Definiera de olika produktionsgruppernas leveranstider (dead-lines)

Kunskap:
• Andras roller och ansvar
• Önskat resultat i produktionen
• Medvetenhet om verksamhet utanför din kontroll, som påverkar tidplanen i din produktion
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70301003 Schedule production activities

Level: 5

Status: Agreed

Context: Coordinate the scheduling of the whole production process

Competence area: Management (Production)

Place in the process: Planning

Elements:

Schedule production activities

Skills:
• Update production timeline
• Coordinate scheduling of staff
• Coordinate scheduling of resources
• Coordinate scheduling of facilities
• Coordinate scheduling of transportation
• Combine separate schedules to a master production schedule
• Identify conflicting elements
• Ensure production schedule which is manageable and achievable
• Communicate information accurately and promptly to the appropriate people
• Confirm the schedule activities with the appropriate people
• Filter information according to the recipients needs
• Ensure all information is understood
• Communicate new production schedules at appropriate intervals and amend them in

accordance with changes in key variables
• Take account of feedback when making revisions
• Maintain all documentation related to the production schedule accurately in accordance with

defined procedures

Knowledge:
• Desired outputs of the production
• The main roles and responsibilities of others
• Foreseen staff
• Foreseen resources
• Organisational procedures
• Production systems and operations
• Information handling
• Scheduling methods
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70301003 Planlägga produktionsaktiviteter

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Samordna planering av hela produktionsprocessen

Kompetensområde: Ledarskap (produktion)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Planera produktionsaktiviteter

Färdigheter:
• Uppdatera produktionens tidslinjen
• Samordna personalplanering
• Samordna resursplanering
• Samordna planering av anläggningar
• Samordna planering av transporter
• Kombinera olika tidplaner till en huvudplan för produktionen
• Identifiera motstridiga delar
• Säkerställa att produktionsplanen är hanterlig och genomförbar
• Kommunicera informationen korrekt och snabbt till lämpliga (rätt) personer
• Kontrollera planerade aktiviteter med lämpliga personer
• Filtrera informationen till mottagarnas behov
• Se till att all informations förstås
• Kommunicera nya produktionsplaner med lämpliga intervall, och ändra dem i enlighet med

förändringar i nyckelvariablerna
• Ta hänsyn till återkopplingaqr (feedback) vid ändringar (revisioner)
• Uppdatera all dokumentation relaterad till produktionsplanen, exakt i enlighet med fastställda

rutiner

Kunskap:
• Önskat resultat i produktionen
• Andras roller och ansvar
• Personalplanering
• Resursplanering
• Organisatoriska rutiner
• Produktionssystem och verksamhet
• informationshantering
• Planeringsmetoder
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70301004 Schedule staff

Level: 5

Status: Agreed

Context: Scheduling of staff of the whole production

Competence area: Management (production)

Place in the process: Planning

Elements:

Schedule staff

Skills:
• Update production timeline
• Check the availability with appropriate individuals
• Schedule the workload according to the production needs, known constraints and desired

outcomes
• Ensure production schedule which is manageable and achievable
• Ensure staff schedule is within legal limits
• Confirm the schedule activities with the appropriate people
• Communicate information accurately and promptly to the appropriate people
• Filter information according to the recipients needs
• Ensure all information is understood
• Communicate new production schedules at appropriate intervals and amend them in

accordance with changes in key variables
• Take account of feedback when making revisions
• Maintain all documentation related to the production schedule accurately in accordance with

defined procedures

Knowledge:
• Desired outputs of the production
• The main roles and responsibilities of others
• Foreseen staff
• Organisational procedures
• Staff legislation
• Production systems and operations
• Information handling
• Scheduling methods

Attitude:
• Social responsibility
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70301004 Personalplanering

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Schemaläggning av personal för hela produktionen

Kompetensområde: Ledarskap (produktion)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Personalplanering

Färdigheter:
• Uppdatera produktionens tidslinje
• Kontrollera tillgängligheten med berörda personer
• Fördela arbetsbördan enligt produktion behov, kända begränsningar och önskade resultat
• Säkerställa att produktionsplanen är hanterlig och genomförbar
• Säkerställa att personalens schema ligger inom lagens gränser
• Kontrollera schemalagd verksamhet med rätt personer
• Kommunicera informationen korrekt och snabbt till lämpliga (rätt) personer
• Filtrera information efter mottagarnas behov
• Se till att all informations förstås
• Kommunicera nya produktionsplaner med lämpliga intervall, och ändra dem i enlighet med

förändringar i nyckelvariablerna
• Ta hänsyn till återkopplingaqr (feedback) vid ändringar (revisioner)
• Uppdatera all dokumentation relaterad till produktionsplanen, noggrant och i enlighet med

fastställda rutiner

Kunskap:
• Önskat resultat i produktionen
• Andras roller och ansvar
• Personalplanering
• Organisatoriska rutiner
• Personallagstiftning
• Produktionssystem och verksamhet
• informationshantering
• Planeringsmetoder

Förhållningssätt:
• Socialt ansvar
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70301005 Schedule transportation

Level: 5

Status: Agreed

Context: Scheduling of transportation for the whole of production

Competence area: Management (production)

Place in the process: Planning

Elements:

Schedule transportation

Skills:
• Update production timeline
• Identify all transport needed
• Check the availability of all transport means
• Schedule the transport according to the production needs, known constraints and desired

outcomes
• Ensure the availability of handling equipment
• Ensure transport schedule which is manageable and achievable
• Ensure transport schedule is within legal limits
• Confirm the schedule activities with the appropriate people
• Communicate information accurately and promptly to the appropriate people
• Filter information according to the recipients needs
• Prepare transport documentation
• Ensure all information is understood
• Communicate new transport schedules at appropriate intervals and amend them in

accordance with changes in key variables
• Take account of feedback when making revisions
• Maintain all documentation related to the transport schedule accurately in accordance with

defined procedures

Knowledge:
• Desired outputs of the production
• Transport systems
• Transport legislation
• Transport operational procedures
• The main roles and responsibilities of others
• Organisational procedures
• Production systems and operations
• Customs legislation
• Information handling
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70301005 Transport planering

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Planering av transporter för hela produktionen

Kompetensområde: Ledarskap (produktion)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Transportplanering

Färdigheter:
• Uppdatera produktionens tidplan
• Identifiera det samlade transportbehovet
• Kontrollera tillgängligheten för alla transportmedel
• Planlägga transporter enligt produktionsbehovet, kända begränsningar och önskade resultat
• Säkerställa möjligheten att hantera utrustning
• Upprätta transportschema som är hanterligt och genomförbart
• Upprätta transportschema som ligger inom lagens gränser
• Bekräfta schemalagda aktiviteter med lämpliga (rätt) personer
• Kommunicera informationen korrekt och snabbt till lämpliga (rätt) personer
• Filterrera informationen för mottagarnas behov
• Förbereda transportdokument (dokumentation)
• Se till att all information förstås
• Kommunicera nya transporterplaner med lämpliga intervall och ändra dem i enlighet med

förändringar i nyckelvariabler
• Ta hänsyn till återkoppling (feedback) när du gör ändringar
• Uppdatera all dokumentation relaterad till transportplanen, noggrant och i enlighet med

fastställda rutiner

Kunskap:
• Önskat resultat i produktionen
• Transportsystem
• Transportlagstiftning
• Operativa förfaranden för transport
• Andras huvudsakliga roller och ansvar
• Organisatoriska rutiner
• Produktionssystem och verksamhet
• Tullagstiftningen
• Informationshantering
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70301006 Plan and organise staff travel and accommodation

Level: 5

Status: Agreed

Context: Plan and organise staff travel and accommodation in order to meet the production
requirements

Competence area: Management (production)

Place in the process: Planning

Elements:

Plan and organise travel

Skills:
• Check the availability of your staff
• Check the location of your staff
• Check the production schedule
• Check luggage requirements
• Check special needs requirements
• Compare travel methods and costs
• Choose methods of travel
• Confirm travel arrangements with staff
• Make reservations
• Communicate to relevant departments
• Prepare travel schedule
• Document all travel information
• Distribute travel documents
• Check staff travel documents needed for the destination

Knowledge:
• Available budget
• Environmental impact of different ways of travel
• Methods of travel
• Travel documentation
• Production schedule
• Documents needed for the destination
• Organizational policies and procedures

Attitude:
• Social responsibility

Plan and organise accommodation

Skills:
• Check the production schedule
• Check accommodation requirements
• Check special needs requirements
• Compare accommodation options and costs
• Choose accommodation
• Confirm accommodation arrangements with staff
• Make reservations
• Communicate to relevant departments
• Prepare accommodation schedule
• Document all accommodation information
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• Distribute accommodation documents
• Check staff travel documents needed for the destination

Knowledge:
• Available budget
• Different types of accommodation
• Accommodation documentation
• Accommodation schedule
• Documents needed for the accommodation
• Organizational policies and procedures

Förhållningssätt:
• Social responsibility
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70301006 Planera och organisera personalens resor och boende

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Planera och organisera personalens resor och boende för att uppfylla
produktionskraven

Kompetensområde: Ledarskap (produktion)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Planera och organisera resor

Färdigheter:
• Kontrollera tillgängligheten till personalen
• Kontrollera var personalen befinner sig
• Kontrollera produktionens schema
• Kontrollera bagage behovet
• Kontrollera behov av särskilda krav
• Jämföra transportalternativ och kostnader
• Välja färdmedel
• Bekräfta researrangemang med personalen
• Göra bokningar
• Kommunicera med berörda avdelningar
• Utforma resescheman
• Dokumentera all reseinformation
• Distribuera resehandlingar
• Kontrollera de resehandlingar som personalen behöver för resmålet

Kunskap:
• Tillgänglig budget
• Miljöpåverkan av olika sätt att resa på
• Resesätt
• Resehandlingar (dokument)
• Produktionsschemat
• Handlingar som behövs för resmålet
• Organisatoriska riktlinjer och rutiner

Förhållningssätt:
• Socialt ansvar

Planera och organisera boende

Färdigheter:
• Kontrollera produktionsschemat
• Kontrollera behov för boende
• Kontrollera behov av särskilda krav
• Jämföra boendealternativ och kostnader
• Välja inkvartering
• Bekräfta arrangemang av boende med personal
• Göra reservationer
• Kommunicera med berörda avdelningar
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• Utforma lista över boende
• Upprätta all boendeinformation
• Distribuera boendedokument
• Kontrollera resehandlingar som personalen behöver för resmålet

Kunskap:
• Tillgänglig budget
• Olika typer av boende
• Boendedokumentation
• Boendescheman
• Handlingar som behövs för boendet
• Organisatoriska riktlinjer och rutiner

Förhållningssätt:
• Socialt ansvar
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Management (Performance)

Planning the show

See also:
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Ledarskap (Föreställningen)

Planera föreställningen

Se också:
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70312001 Plan stage operations to be used during a performance

Level: 5

Status: Agreed

Context: Planning of all technical actions of a performance in order to insure an efficient and smooth
technical execution that supports the artistic result. This is the preparation phase of the cueing of the
performance.

Competence area: Management (Performance)

Place in the process: Planning the show

Elements:

Plan stage operations

Skills:
• Analyse the need for technical and performer cues
• Organise the order of every stage action during the performance
• Estimate the available time to perform every operation
• Estimate the amount of technicians to perform every operation
• Crosscheck with other departments planning
• Document the cues and actions
• Feedback to others involved in case of unforeseen problems

Knowledge:
• The production needs
• Technical solutions and  limitations
• Organisational policies
• Planning systems
• Cueing methods

Attitude:
• Proactive

Autonomy:
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70312001 Planering av föreställningspassningar

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Planering av alla föreställningstekniska passningar för att garantera ett effektivt och
smidigt tekniskt genomförande som understödjer det konstnärliga resultatet. Detta är
förberedelsefasen inför momentläggningen av föreställningen.

Kompetensområde: Ledarskap (Föreställningen)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Planläggning av scenpassningar

Färdigheter:
• Analysera behovet av passningar för tekniker och skådespelare
• Organisera turordningen för alla sceniska aktiviteter under föreställningen
• Beräkna den tillgängliga tiden för att utföra varje scenisk aktivitet
• Beräkna hur många tekniker som behövs för att utföra varje scenisk aktivitet
• Jämför med andra avdelningars planering
• Dokumentera passningar och åtgärder
• Återkoppla till andra inblandade när oförutsedda problem uppstår

Kunskap:
• Produktionens behov
• Tekniska lösningar och begränsningar
• Organisations policy
• Planeringssystemen
• Metoder för kallningar och passningar

Förhållningssätt:
• Proaktiv

Självständighet:
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Running the show

See also:
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Köra föreställningen

Se också:
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70314001 Coordinate pre-show checks

Level: 5

Status: Agreed

Context: coordinate the final check(s) before a performance in order to ensure a safe, optimal
functioning environment that is preset to start the show.

Competence area: Management (Performance)

Place in the process: Running the show

Elements:

Plan pre-show checks

Skills:
• Gather information from different departments
• Define the needs for pre-show checks
• Analyse risks occurring during  pre-show checks
• Define the proper order to run the pre-show check
• Prepare pre-show check lists and reports
• Write effective instructions and procedures

Knowledge:
• Best practice in different areas of work
• Pre-show procedures

Attitude:
• Proactive
• Safety awareness

Autonomy:

Coordinate pre-show checks

Skills:
• Instruct  people responsible for parts of pre-show check
• Ensure checks are carried out accurately
• Gather feedback after the pre-show check
• Assess the impact of the problems on the performance run
• Report detected problems to the relevant person in the production
• Take relevant action to resolve detected problems

Knowledge:
• Best practice in different areas of work
• Pre-show procedures

Attitude:
• Proactive
• Safety awareness
• Respect for the artistic quality

Autonomy:
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70314001 Koordinering av före-föreställningen kontroller

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Samordna den (de) slutliga kontrollen(erna) före-föreställningen för att säkerställa att
arbetsmiljön är säker och optimalt fungerande innan föreställningsstart.

Kompetensområde: Ledarskap (Föreställningen)

Plats i processen: Köra föreställningen

Delar:

Planera före-föreställningen kontroller

Färdigheter:
• Samla information från olika avdelningar
• Definiera behovet av före-föreställningen kontroller
• Analysera risker som uppstår under före-föreställnings kontroller
• Definiera i vilken ordning före-föreställnings kontrollerna ska ske
• Utforma checklistor och rapporter för före föreställnings kontrollerna
• Beskriva procedurer och skriva effektiva instruktioner

Kunskap:
• Bästa förfarandet för arbetets olika delar
• Före föreställningen förfaranden

Förhållningssätt:
• Proaktiv
• Säkerhetsmedveten

Självständighet:

Koordinera före-föreställningen kontroller

Färdigheter:
• Instruera personal som ansvarar för delar av före föreställningen kontroller
• Se till att kontrollerna utförs korrekt
• Samla återkopplingen efter före föreställningen kontroller
• Bedöma effekterna av problem för föreställningskörningen (genomförandet)
• Rapportera problem som upptäcks till berörda personen i produktionen
• Vidta relevanta åtgärder för att lösa de problem som har upptäckts

Kunskap:
• Bästa förfarandet för arbetets olika delar
• Före föreställningen förfaranden

Förhållningssätt:
• Proaktiv
• Säkerhetmedveten
• Respekt för den konstnärliga kvaliteten

Självständighet:
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70314001 Cue a performance

Level: 5

Status: Agreed

Context: Cueing technical and performers actions during a performance in order to insure an efficient
and smooth execution of the artistic result.

Competence area: Management (Performance)

Place in the process: Running the show

Elements:

Cue technical actions

Skills:
• Follow the prompt script
• Follow the stage action
• Give pre-cues that allow technical crew to prepare for action
• Check crew are ready
• Check stage is safe for action
• Check previous stage actions are ready
• Cue performers according to stage action
• Check crew response
• Check results
• Correct actions if required
• Respond to problems or unexpected events

Knowledge:
• The expected result
• Prompt scripts
• Cue sheets

Attitude:
• Flexible
• Concentration
• Stress resistant
• Improvisation attitude

Autonomy:
• Responsible for the run of the performance

Cue performers

Skills:
• Follow the prompt script
• Follow the stage action
• Give pre-cues that allow performers to prepare for action
• Check performers are ready
• Cue performers according to stage action
• Check performers response
• Correct actions if required
• Respond to problems or unexpected events

Knowledge:
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• The expected result

Attitude:
• Concentration
• Stress resistant
• Improvisation attitude

Autonomy:
• Responsible for the run of the performance
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70314001 Föreställningsinspiciering

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Utdelande av föreställningspassningar till teknik och artister för att garantera ett
effektivt och smidigt genomförande av det konstnärliga resultatet

Kompetensområde: Ledarskap (Föreställningen)

Plats i processen: Köra föreställningen

Delar:

Passningar och signaler till tekniken

Färdigheter:
• Följa manus
• Följa händelsena på scenen
• Ge varningar så att teknikerna kan förbereda sina passningar (byten)
• Kontrollera att teknikerna är redo för passningen (bytet)
• Kontrollera att scenen är säker för passningens (bytet) genomförande
• Kontrollera att tidigare genomförda passningar (byten) är avslutade
• Ge signaler och passningarna till inblandade utifrån händelserna på scenen
• Kontrollera teknikers gensvar
• Kontrollera genomförda passningar
• Korrigera om nödvändigt
• Åtgärda problem eller oväntade händelser

Kunskap:
• Det förväntade resultatet
• Manus
• Passningslista

Förhållningssätt:
• Flexibel
• Koncentration
• Stresstålig
• Öppen för improvisation

Självständighet:
• Ansvarig för föreställningskörningen

Passningar och signaler till artister

Färdigheter:
• Följa manus
• Följa händelsena på scenen
• Ge förvarningar så att artister kan förbereda sina insatser
• Kontrollera artisters gensvar
• Ge signaler och passningar till artisterna utfrån händelserna på scenen
• Korrigera om nödvändigt
• Åtgärda problem eller oväntade händelser

Kunskap:
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• Det förväntade resultatet

Förhållningssätt:
• Koncentration
• Stresstålig
• Öppen för improvisation

Självständighet:
• Ansvarig för föreställningskörningen
•
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70314001 Manage the running of a performance

Level: 6

Status: Agreed

Context: Managing or supervising and evaluating the running of a performance.

Competence area: Management (Performance)

Place in the process: Running the show

Elements:

Manage the running of a performance

Skills:

• Ensure all crew and performers are present
• Ensure stage and equipment are safe and working
• Ensure crew and performers can work in optimal conditions
• Communicate with all departments including Front of House
• Respond to problems or unexpected events that affect the performance
• Evaluate the run of the performance
• Feedback to relevant departments

Knowledge:

• Procedures for running a performance
• Procedures of non-stage departments (like Front of House staff)
• Evaluating methods

Attitude:

Autonomy:
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70314001 Handha föreställningskörningen

Nivå: 6

Status: Beslutad

Sammanhang: Handha eller övervaka och utvärdera körningen av en föreställning.

Kompetensområde: Ledarskap (Föresdtällning)

Plats i processen: Köra föreställningen

Delar:

Handha körningen av en föreställning

Färdigheter:
• Se till att all personal och alla artister är närvarande
• Se till att scen och utrustning är säker och fungerar
• Se till att personal och artister kan arbeta under optimala förhållanden
• Kommunicera med alla avdelningar inklusive salongspersonalen
• Reagera på problem eller oförutsedda händelser som påverkar föreställningen
• Utvärdera föreställningen under gång
• Återkoppla till berörda avdelningar

Kunskap:
• Föreställningsrutiner
• Rutiner för andra avdelningar utöver de med scenanknytning (t ex salongspersonalen)
• Utvärderingsmetoder

Förhållningssätt:

Självständighet:
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Management (Technical resources)

Independent of the process

See also:
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Ledarskap (Tekniska resurser)

Oberoende av processen

Se också:
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70510003 Manage technical resources stock

Level: 4

Status: Agreed

Context: Manage and monitor technical resources stock to ensure that the production demands can
be met in time

Competence area: Management (Technical resources)

Place in the process: Independent of the process

Elements:

Manage technical resources stock

Skills:
• Monitor stock levels
• Process the demands
• Propose alternatives
• Allocate resources
• Monitor deadlines
• Feedback to relevant departments
• Keep track of technical resources
• Keep quality record of technical resources
• Propose future purchasing

Knowledge:
• Methods of record-keeping
• Relevant technical knowledge
• In-house stock
• Production schedules and deadlines

Attitude:
• Accuracy

Autonomy:
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70510003 Hantera lager med tekniska resurser

Nivå: 4

Status: Beslutad

Sammanhang: Hantera och övervaka tekniska resurser i lager för att säkerställa att produktionens
behov kan tillgodoses i tid

Kompetensområde: Ledarskap (Tekniska resurser)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Hantera lagerhållning av tekniska resurser

Färdigheter:
• Bevaka lagertillgången
• Behandla önskemål
• Föreslå alternativ
• Fördela resurserna
• Bevaka satta tidsfrister
• Återkoppla till berörda avdelningar
• Hålla reda på tekniska resurser
• Föra register (journaler) över kvaliteten på tekniska resurser
• Föreslå framtida inköp

Kunskap:
• Metoder för journalföring
• Relevant teknisk kunskap
• Lagertillgång
• Produktionens tidtabeller och tidsfrister

Förhållningssätt:
• Noggrannhet

Självständighet:
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70510004 Coordinate and manage renting and purchasing

Level: 5

Status: Agreed

Context: Coordinating and managing the provision of resources in a cost efficient way on an
organisational level

Competence area: Management (Technical resources)

Place in the process: Independent of the process

Elements:

Analyse the need for rental or purchase
Skills:

• Negotiate with various suppliers, internal or external
• Check feasibility
• Check cost
• Check deadlines
• Check technical consequences
• Communicate with different departments
• Communicate with different productions
• Compare rental versus purchasing
• Propose alternatives
• Negotiate with finance departments

Knowledge:
• Suppliers
• Budgets
• Production schedules

Attitude:
• Cost effectiveness

Autonomy:

Deal and negotiate with suppliers
Skills:

• Negotiate with various suppliers, internal or external
• Agree cost
• Agree deadlines
• Place orders
• Schedule deliveries
• Feedback to relevant departments

Knowledge:
• Suppliers
• Budgets
• Production schedules

Attitude:
• Cost effectiveness

Autonomy:
• Place orders within the budget
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Supervise renting and purchasing

Skills:
• supervise the receiving of goods
• supervise the quality of goods
• supervise the movement of stock
• take appropriate action

Knowledge:
• organizational procedures
• safety regulations
• relevant technical knowledge
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70510004 Samordna och hantera hyror och inköp

Nivå: 5

Status: Beslut

Sammanhang: Samordna och hantera tillhandahållandet av resurser på ett kostnadseffektivt sätt på
en organisatorisk nivå

Kompetensområde: Ledarskap (Tekniska resurser)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Analysera behovet av hyra eller köp
Färdigheter:

• Förhandla med olika leverantörer, interna eller externa
• Kontrollera genomförbarheten
• Kontrollera kostnader
• Kontrollera tidsfrister
• Kontrollera tekniska konsekvenser
• Kommunicera med olika avdelningar
• Kommunicera med olika produktioner
• Jämföra hyra mot inköp
• Föreslå alternativ
• Förhandla med ekonomiavdelningar

Kunskap:
• Leverantörer
• Budgetfrågor
• Produktions tidtabeller

Förhållningssätt:
• Kostnadseffektivitet

Självständighet:

Förhandla och köpslå med leverantörer
Färdigheter:

• Förhandla med olika leverantörer, interna eller externa
• Samtyck om kostnader
• Kom överens om tidsfrister
• Lägg order
• Planlägg leveranser
• Återkoppla till berörda avdelningar

Kunskap:
• Leverantörer
• Budgetfrågor
• Produktions tidtabeller

Förhållningssätt:
• Kostnadseffektivitet

Självständighet:
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• Lägg order inom budget

Övervaka att hyra och inköpa
Färdigheter:

• Övervaka mottagande av varor
• Övervaka kvaliteten på varor
• Övervaka flödet i lagerhållningen
• Vidta lämpliga åtgärder

Kunskap:
• Organisatoriska förfaranden
• Säkerhetsregler
• Relevanta tekniska kunskaper
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70510005 Receiving and monitoring the quality of goods

Level: 4

Status: Agreed

Context: Receiving and accepting items from suppliers or productions and ensuring they meet the
technical and safety standards

Competence area: Management (Technical resources)

Place in the process: Independent of the process

Elements:

Receiving goods

Skills:
• check for possible damage
• check the quantities against the documentation
• ensure items comply with documentation
• mark and label following the organisational procedures
• ensure items get in stock

Knowledge:
• Organizational procedures

Attitude:

Autonomy:

Monitor the quality of goods

Skills:
• check items against specifications
• test against safety regulations if required
• check expected quality of used goods

Knowledge:
• technical knowledge of the equipment
• Specifications and functionality under normal conditions
• Specifications and functionality under specific conditions
• "Wear and tear" under normal conditions
• "Wear and tear" under specific conditions
• safety regulations
• testing procedures
• legislation

Attitude:

Autonomy:
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70510005 Ta emot och granska kvaliteten på varor

Nivå: 4

Status: Beslutad

Sammanhang: Ta emot och acceptera varor (utrustning) från leverantörer eller produktioner och
säkerställ att de uppfyller tekniska föreskrifter och säkerhetsnormer

Kompetensområde: Ledarskap (Tekniska resurser)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Ta emot varor

Färdigheter:
• Kontrollera eventuella skador
• Kontrollera kvantiteterna mot dokumentationen
• Säkerställa att varorna överensstämmer med dokumentationen
• Märka och etikettera enligt organisattionens rutiner
• Se till att varorna lagerförs

Kunskap:
• Organisatoriska procedurer

Förhållningssätt:

Självständighet:

Kontrollera kvaliteten på varorna

Färdigheter:
• Kontrollera varor mot specifikationer
• Testa mot säkerhetsföreskrifter vid behov
• Kontrollera att begagnade varor uppfyller förväntad kvalitet

Kunskap:
• Tekniska kunskaper om utrustningen
• Specifikation och funktionalitet under normala förhållanden (drift)
• Specifikation och funktionalitet under särskilda förhållanden (drift)
• "Slitage" under normala förhållanden
• "Slitage" under särskilda förhållanden
• Säkerhetsregler
• Provningsförfaranden
• Lagstiftning

Förhållningssätt:

Självständighet:
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70510006 Manage consumables stock

Level: 4

Status: Agreed

Context: Manage and monitor consumables stock to ensure that the production demands can be met
in time

Competence area: Management (Technical resources)

Place in the process: Independent of the process

Elements:

Manage consumables stock levels

Skills:
• Monitor stock levels
• Process the demands
• Propose alternatives
• Allocate resources
• Monitor deadlines
• Feedback to relevant departments
• Keep record of stock transactions
• Anticipate future demands
• Provide information to others to prepare orders

Knowledge:
• Methods of record-keeping
• In-house stock
• Production schedules and deadlines

Attitude:
• Accuracy

Autonomy:
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70510006 Hantera lagerhållning av förbrukningsvaror

Nivå: 4

Status: Beslutad

Sammanhang: Hantera och övervaka lagerhållen förbrukningsvara för att säkerställa att
produktionens behov kan tillgodoses i tid

Kompetensområde: Ledarskap (Tekniska resurser)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Hantera lagernivån av förbrukningsvaror

Färdigheter:
• Bevaka lager
• Behandla önskemål
• Föreslå alternativ
• Fördela resurserna
• Bevaka tidsfrister
• Återkoppla till berörda avdelningar
• Föra register över lager förändringar
• Förutse framtida behov
• Förse andra med information för att förbereda beställningar

Kunskap:
• Metoder för journalföring
• Lagertillgångar
• Produktionstidtabeller och tidsfrister

Förhållningssätt:
• Noggrannhet

Självständighet:



TTT-LPT project - Management Competence units

140

Planning the show

See also:



TTT-LPT project - Management Competence units

141

Planera föreställningen

Se också:
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70511001 Analyse the need for technical resources and consumables

Level: 5

Status: Agreed

Context: Defining the requirements based on the technical needs of the production

Competence area: Management (Technical resources)

Place in the process: Planning the show

Elements:

Analyse the need for technical resources

Skills:
• Collect the necessary information
• Analyse the needs based on collected information
• Check feasibility
• Check technical consequences
• Communicate with different departments
• Define delivery needs

Knowledge:
• Needs of different productions
• Needs of different departments
• Relevant technical knowledge
• Current design(s)
• Methods of communication

Attitude:
• Accuracy
• Respect the design of the production
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70511001 Analysera behovet av tekniska resurser och förbrukningsmaterial

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Definiera kraven baserat på produktionens tekniska behov

Kompetensområde: Ledarskap (Tekniska resurser)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Analysera behovet av tekniska resurser

Färdigheter:
• Samla in nödvändig information
• Analysera behov byggt på insamlade uppgifter
• Kontrollera genomförbarheten
• Kontrollera tekniska konsekvenser
• Kommunicera med olika avdelningar
• Definiera leveransbehovet

Kunskap:
• Olika produktioners behov
• Olika avdelningars behov
• Relevant teknisk kunskap
• Nuvarande design
• Metoder för kommunikation

Förhållningssätt:
• Noggrannhet
• Respekt för produktionens design
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70511001 Planning maintenance activities

Level: 5

Status: Agreed

Context: Organising scheduled maintenance activities

Competence area: Management (Technical resources)

Place in the process: Planning the show

Elements:

Planning and scheduling maintenance activities
Skills:

• communicate about long term plan between departments
• communicate on budgets
• develop short to medium term plan based on the production planning
• schedule current maintenance activities
• ensure other departments are aware of the plans

Knowledge:
• knowledge on time management and planning methods

Attitude:

Autonomy:

Preparing budgets for maintenance
Skills:

• define the needs
• define costing
• communicate about budgets
• develop budgets to deliver short term plan
• work according the company procedures on purchasing

Knowledge:
• knowledge on budget planning
• knowledge about the market
• method of producing financial plans

Attitude:

Autonomy:

Ensure sufficient resources are available

Skills:
• stock control
• provide facilities i.e. work areas and equipment
• schedule competent staff

Knowledge:
• knowledge of maintenance procedures

Attitude:
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70511001 Planering av underhållsverksamhet

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Organisera planerat underhållsverksamhet

Kompetensområde: Ledarskap (Tekniska resurser)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Planering och schemaläggning av underhållsverksamhet
Färdigheter:

• Informera mellan avdelningar om långsiktig planering
• Kommunicera om budget
• Utveckla kort till medellång plan byggd på produktionsplanering
• Schemalägga löpande underhåll
• Se till att andra avdelningar är medvetna om planeringen

Kunskap:
• Kunskap om tids- och planeringsmetoder

Förhållningssätt:

Självständighet:

Förbered budgetar för underhåll
Färdigheter:

• Fastställ behoven
• Definiera kostnader
• Informera om budgetar
• Utveckla budgeten för att svara upp mot närtidsplaneringen
• Arbeta enligt företagets rutiner för inköp

Kunskap:
• Kunskap om budgetplanering
• Kunskap om marknaden
• Metod för att framställa ekonomiska planer

Förhållningssätt:

Självständighet:

Säkerställa tillgängligheten av tillräckliga resurser
Färdigheter:

• Lagerkontroll
• Tillhandahålla resurser dvs arbetsområden och utrustning
• Schemaläggning av kompetent personal

Kunskap:
• Kunskap om underhållsrutiner

Förhållningssätt:
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70511002 Plan technical resources and consumables

Level: 5

Status: Agreed

Context: Planning and allocating technical resources and consumables based on earlier made
analyses

Competence area: Management (Technical resources)

Place in the process: Planning the show

Elements:

Plan technical resources

Skills:
• Propose alternatives
• Allocate resources to different departments
• Allocate resources to different productions
• Feedback to production
• Feedback to finance departments
• Schedule deliveries
• Set stock levels

Knowledge:
• In-house stock
• Suppliers stock
• Relevant technical knowledge
• Technical resources in the market
• Allocated budgets
• Production schedules and deadlines

Attitude:
• Accuracy
• Respect the design of the production
• Cost effectiveness

Autonomy:



TTT-LPT project - Management Competence units

147

70511002 Planera tekniska resurser och förbrukningsmaterial

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Planering och fördelning av tekniska resurser och förbrukningsmaterial grundat på
tidigare gjorda analyser

Kompetensområde: Ledarskap (Tekniska resurser)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Planera tekniska resurser

Färdigheter:
• Föreslå alternativ
• Fördela resurser till olika avdelningar
• Fördela resurser till olika produktioner
• Återkoppla till produktioner
• Återkoppla till ekonomiavdelningar
• Planera leveranser
• Bestämma lagernivåer

Kunskap:
• Lagernivåer på plats
• Leverantörers lager
• Relevant teknisk kunskap
• Tekniska resurser på marknaden
• Tilldelade budgetar
• Produktioners tidsplan och tidsfrister

Förhållningssätt:
• Noggrannhet
• Respekt för produktionens design (utformning)
• Kostnadseffektivitet

Självständighet:
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Management (Logistics)

Independent

See also:
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Ledarskap (Logistik)

Oberoende av processen

Se också:
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70520001 Manage storage and transport operations

Level: 4

Status: Agreed

Context: Manage storage and transport operations in stage or storage area

Competence area: Management (Logistics)

Place in the process: Independent

Elements:

Manage transport actions

Skills:
• Communicate with different departments
• Supervise transport actions
• Work according to the transport plan
• Check the work is done as planned
• Resolve problems with regard to the needs of equipment and storage space

Knowledge:
• Storage systems and procedures
• Storage area
• Transport limitations
• Specific needs and/or limitations of the transport
• Specific needs for storage order
• Specific needs for transport order

Attitude:
• Problem solving

Autonomy:

Manage storage actions

Skills:
• Communicate with different departments
• Supervise storage actions
• Work according to the storage plan
• Check the work is done as planned
• Resolve problems with regard to the needs of equipment and storage space

Knowledge:
• Storage systems and procedures
• Storage area
• Storage limitations
• Specific needs and/or limitations of the storage
• Specific needs for storage order

Attitude:
• Problem solving

Autonomy:
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70520001 Hantera lagring och transporter

Nivå: 4

Status: Beslutad

Sammanhang: Hantera lagring och transporter på scen eller i ett lager

Kompetensområde: Ledarskap (Logistik)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Hantera transporter

Färdigheter:
• Kommunicera med olika avdelningar
• Övervaka transporter
• Arbeta i enlighet med transportplanen
• Kontrollera att arbetet utförs som planerat
• Lösa problem med hänsyn till utrustningens behov och lagringsutrymmet

Kunskap:
• Lagringssystem och förfaranden
• Lagringsutrymme
• Transportbegränsningar
• Särskilda behov och / eller transportbegränsningar
• Särskilda turordningsbehov i lagringen
• Särskilda turordningsbehov för transporten

Förhållningssätt:
• Problemlösning

Självständighet:

Hantera lagring

Färdigheter:
• Kommunicera med olika avdelningar
• Övervaka lagringsåtgärder
• Arbeta i enlighet med lagringsplanen
• Kontrollera att arbetet utförs som planerat
• Lösa problem med hänsyn taget till utrustningens behov och lagringsutrymmet

Kunskap:
• Lagringssystem och förfaranden
• Lagerområde
• Lagerbegränsningar
• Särskilda behov och / eller lagrets begränsningar
• Särskilda turordningsbehov i lagringen

Förhållningssätt:
• Problemlösning

Självständighet:
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70521001 Analyse logistic needs

Level: 5

Status: Agreed

Context: Analysing the needs of the whole of different departments on the organizational level

Competence area: Management (Logistics)

Place in the process: Planning ???

Elements:

Analyse logistic needs

Skills:
• Gather information from different departments
• Communicate with different departments and/or productions
• Analyse and record gathered information
• Estimate the quantity and volume
• Define the time limits
• Communicate with transport and storage departments

Knowledge:
• The storage and/or transport system
• The storage and/or transport area
• The storage and/or transport limitations
• Specific needs and/or limitations of the equipment
• Specific needs for transport order
• Regulations and legislation on manual handling

Attitude:
• Efficient
• Attention for detail

Autonomy:
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70521001 Analysera logistik behov

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Gör en helhetsbedömning av behoven på olika avdelningar

Kompetensområde: Ledarskap (Logistik)

Plats i processen: Planera föreställningen  ????

Delar:

Analysera logistikbehov

Färdigheter:
• Samla information från olika avdelningar
• Kommunicera med olika avdelningar och / eller produktioner
• Analysera och sammanställ (dokumentera) insamlad information
• Uppskatta mängd och volym
• Definiera tidsåtgång och tidsfrister
• Kommunicera med transport- och lagringsavdelningar

Kunskap:
• Lagrings- och / eller transportsystem
• Lagrings- och / eller transportområde
• Lagrings- och / eller transport begränsningar
• Särskilda behov och / eller begränsningar för utrustningen
• Särskilda behov av turordning för transporterna
• Regler och lagstiftning för manuell hantering

Förhållningssätt:
• Effektivitet
• Uppmärksamhet på detaljer

Självständighet:
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70521002 Plan storage operations

Level: 4

Status: Agreed

Context: Plan storage operations in stage- or storage area

Competence area: Management (Logistics)

Place in the process: Planning

Elements:

Plan storage in stage- or storage area

Skills:
• Communicate with different departments and/or productions
• Estimate the needed space for storage
• Plan the order of the storage
• Allocate storage areas for different needs
• Communicate with the people involved in storage
• Ensure sufficient resources for handling storage items

Knowledge:
• Storage systems and procedures
• Storage area
• Storage limitations
• Specific needs and/or limitations of the storage
• Specific needs for storage order

Attitude:
• Problem solving

Autonomy:
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70521002 Planera lagerhantering

Nivå: 4

Status: Beslutad

Sammanhang: Planera lagerhantering på scen eller lagerområden

Kompetensområde: Ledarskap (Logistik)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Planera lagring på scen eller i ett lagerområde

Färdigheter:
• Kommunicera med olika avdelningar och / eller produktioner
• Beräkna behovet av lagringsutrymme
• Planera turordningen för lagringen
• Fördela lagringsutrymmet för olika behov
• Kommunicera med de som är involverade i lagringen
• Säkerställa att tillräckliga resurser tilldelas för lagerhanteringen av föremålen

Kunskap:
• Lagringssytem och förfaranden
• Lagringsområde
• Lagringsbegränsningar
• Särskilda behov och / eller lagrets begränsningar
• Särskilda turordningsbehov i lagringen

Förhållningssätt:
• Problemlösning

Självständighet:
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70521003 Plan transport operations

Level: 4

Status: Agreed

Context: Planning transport for different departments in order to get the most efficient movement of
equipment and materials

Competence area: Management (Logistics)

Place in the process: Planning

Elements:

Plan transport

Skills:
• Communicate with different departments
• Communicate with different productions
• Plan transport order of the equipment
• Calculate quantity and volume
• Communicate with transport department
• Communicate with transport companies
• Allocate transport for different needs

Knowledge:
• Specific needs and/or limitations of the goods
• Specific needs for storage and transport order in relation of the organisation requirements
• Transport logistics and procedures
• Specifications and limitations in transport systems
• Regulations for transporting

Attitude:
• Problem solving
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70521003 Planera transporter

Nivå: 4

Status: Beslutad

Sammanhang: Planera transporter för olika avdelningar i syfte att uppnå de mest effektiva
transporterna för utrustning och material

Kompetensområde: Ledarskap (Logistik)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Planera transporter

Färdigheter:
• Kommunicera med olika avdelningar
• Kommunicera med olika produktioner
• Planera transportordningen för utrustningen
• Beräkna kvantitet och volym
• Kommunicera med transportavdelningen
• Kommunicera med transportföretag
• Tilldela transporter för olika behov

Kunskap:
• Särskilda behov och / eller begränsningar av varorna (utrustningen)
• Särskilda lagringsbehov och transportturordning i relation till organisationens behov
• Transportlogistik och procedurer
• Specifikationer och begränsningar i transportsystem
• Regler för transport

Förhållningssätt:
• Problemlösning
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Management (Human resources)

Independent
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Ledarskap (Personalresurser)

Oberoende av processen
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70540006 Create and develop an organisational structure

Level: 6

Status: Agreed

Context: Create and develop the organisational structure of a group of people to meet the
organisations' mission

Competence area: Management (Human resources)

Place in the process: Independent

Elements:

Create and develop the organisational structure

Skills:
• Define the required organisational structure
• Define the required operations to meet the organisations' mission statement
• Evaluate how existing structures and systems can be improved
• Develop various options for structures
• Execute operations to meet the targets
• Ensure suitable staff are recruited
• Lead the organisations development process in complex changing environment
• Ensure good motivation and good working atmosphere

Knowledge:
• Operations in relation to performing art organisations
• Different professions
• Leadership methods
• Motivation practices

Attitude:

Autonomy:
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70540006 Skapa och utveckla en organisationsstruktur

Nivå: 6

Status: Beslutad

Sammanhang: Skapa och utveckla den organisatoriska strukturen för en grupp människor att
tillmötesgå organisationens uppdrag

Kompetensområde: Ledarskap (Personalresurser)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Skapa och utveckla organisationsstrukturen

Färdigheter:
• Definiera den önskade organisationsstrukturen
• Definiera de nödvändiga insatser som krävs för att uppfylla organisationens verksamhetsmål
• Utvärdera hur befintliga strukturer och system kan förbättras
• Utveckla olika strukturalternativ
• Utföra åtgärder för att nå målen
• Se till att lämplig personal rekryteras
• Leda organisationens utvecklingsprocessen i komplexa föränderliga miljöer
• Säkerställa god motivation och gott arbetsklimat

Kunskap:
• Föreställningsanknuten verksamhet
• Olika yrken
• Ledarskapsmetoder
• Verksamhetsmål

Förhållningssätt:

Självständighet:
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Management (Health and safety)

Independent
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Ledarskap (Arbetsmiljö - Hälsa och säkerhet)

Oberoende av processen
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70550002 Promote health and safety

Level: 5

Status: Agreed

Context: Promoting health and safety at work

Competence area: Management (health and safety)

Place in the process: Independent

Elements:

Promote health and safety

Skills:
• Tell people clearly and accurately about the security procedures
• Tell people to whom they must report security risks
• Tell people what they must do on finding security risks
• Make sure that people follow the workplace security procedures
• Notice security risks and take action to minimise risk and maximise protection
• Create opportunities for staff to learn about safety issues
• Promote safety awareness using various methods

Knowledge:
• Organisation’s procedures for dealing with security
• Where to obtain external advice and help
• Recognising security risks
• Dealing with security risks
• Communication
• Marketing techniques

Attitude:
• proactive
• positive

Autonomy:
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70550002 Främja arbetsmiljö (hälsa och säkerhet)

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Kompetensområde: Ledarskap (Arbetsmiljö – hälsa och säkerhet)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Främja hälsa och säkerhet

Färdigheter:
• Informera tydligt och korrekt för personalen om säkerhetsförfaranden
• Informara för personalen till vem de skall rapportera säkerhetsrisker
• Informera personalen om vad de skall göra när de upptäcker säkerhetsrisker
• Se till att personalen följer arbetsplatsens säkerhetsförfaranden
• Tillkännage säkerhetsrisker och vidta åtgärder för att minimera risker och maximera skydd
• Skapa möjligheter för personalen att lära sig om säkerhetsfrågor
• Befrämja ökad medvetenhet om säkerhet med hjälp av olika metoder

Kunskap:
• Organisationens rutiner för att hantera säkerhet
• Var extern rådgivning och hjälp kan erhållas
• Erkännande av säkerhetsrisker
• Hantering av säkerhetsrisker
• Kommunikation
• Marknadsföringsteknik

Förhållningssätt:
• Proaktiv
• Positiv

Självständighet:
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70550003 Supervising Health and safety at work

Level: 5

Status: Agreed

Context: Supervising and managing the well-being of the staff

Competence area: Management (health and safety)

Place in the process: Independent

Elements:

Develop and manage the well-being of the staff

Skills:
• Lead and manage the health and safety work
• Adapt the regulations to practice as part of the normal operations
• Develop safe systems of work
• Deliver induction to new employees
• Give guidance to others
• Give feedback to senior management on safety performance
• Development of training programmes for safety
• Take appropriate action in an emergency
• Mentor the staff in safety issues
• Make time to support others

Knowledge:
• Health and safety regulations and instructions
• Procedures for an induction process
• What action to take in an emergency
• Safe use of hazardous substances
• Methods of recording accidents
• Methods for effective support
• Stress management

Attitude:

Autonomy:
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70550003 Kontrollera arbetsmiljön (hälsa och säkerhet) på arbetet

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Kontrollera och hantera personalens välbefinnande

Kompetensområde: Ledarskap (Arbetsmiljö – hälsa och säkerhet)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Utveckla och förvalta personalens välbefinnande

Färdigheter:
• Leda och hantera hälso- och säkerhetsarbete
• Anpassa tillämpningen av föreskrifter så att de blir en del av den normala verksamheten
• Utveckla säkra arbetsmetoder
• Ge  nyanställda instruktioner
• Ge vägledning till andra
• Återrapportera arbetsmiljöarbetet till företagsledningen
• Ta fram utbildningsprogram för säkerhet
• Vidta lämpliga åtgärder i en nödsituation
• Handleda personal i säkerhetsfrågor
• Frigöra tid för att stödja andra

Kunskap:
• Hälso- och säkerhetslagstiftning och instruktioner
• Procedurer i en påverkandeprocess
• Vilka åtgärder som ska vidtas i en nödsituation
• Säker hantering av farliga ämnen
• Metoder för registrering av olyckor
• Metoder för ett effektivt stöd
• Stresshantering

Förhållningssätt:

Självständighet:
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70550006 Health and safety of the audience

Level: 5

Status: Agreed

Context: Managing the safety of the audience and planning for possible hazards

Competence area: Management (health and safety)

Place in the process: Independent

Elements:

Manage the safety of the audience

Skills:
• Evaluate impact of special effects on an audience
• Guide audiences during an emergency
• Deal with conflict
• Record relevant safety information
• Deal with emergencies
• Handle the public
• Assist an audience members with disabilities
• Ensure escape routes are clear and functional

Knowledge:
• Allowed sound levels
• Evacuation and emergency procedures
• Notification of strobe lighting
• Public reaction to emergencies
• First aid
• Contact details for emergency services
• Fire equipment

Attitude:
• Calm
• Authoritative

Autonomy:
• Taking decisions within own level of authority
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70550006 Hälsa och säkerhet för publik

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Hantera säkerheten för publik och planera för eventuella faror

Kompetensområde: Ledarskap (Arbetsmiljö – hälsa och säkerhet)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Hantera säkerheten för publiken

Färdigheter:
• Utvärdera effekterna på publiken av specialeffekter
• Guida publiken i en nödsituation
• Hantera konflikter
• Dokumentera relevant säkerhetsinformation
• Hantera olyckor
• Hantera publiken
• Hjälpa handikappade personer i publiken
• Kontrollera att utrymningsvägar är fria och fungerande

Kunskap:
• Tillåtna ljudnivåer
• Evakuering och nödförfaranden
• Föreställningsspecifik säkerhetsinformation (stroboscope, rök, rökning, höga ljudnivåer mm)

för publiken
• Allmänhetens reaktion på olyckor (krissituationer)
• Första hjälpen
• Kontaktuppgifter till räddningstjänsten
• Brandbekämpningsutrustning

Förhållningssätt:
• Lugn
• Auktoritativ

Självständighet:
• Fatta beslut på den egna befogenhetsnivån



TTT-LPT project - Management Competence units

170

70550008 Implement safe working practices

Level: 4

Status: Agreed

Context: Implementing safe working practices at work

Competence area: Management (health and safety)

Place in the process: Independent

Elements:

Implement safe working practices

Skills:
• Plan for the protection and the safety of the work area and environment
• Safe use of equipment
• Ensure staff operate within the organizational procedures
• Install, maintain and remove temporary protection and safety arrangements of the work area
• Select relevant materials, components and equipment

Knowledge:
• Best practice for your area of work
• Appropriate personal protective equipment (PPE)
• Barriers and temporary structures
• Information and regulations governing buildings.
• Correct disposal of waste materials

Attitude:
• Personal responsibilities relating to workplace safety
• Compliance with warning/safety signs
• Remaining alert
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70550008 Genomföra säkerhetsarbetet

Nivå: 4

Status: Beslutad

Sammanhang: Göra arbetsmiljöarbetet till en naturlig del av det dagliga arbetet.

Kompetensområde: Ledarskap (Arbetsmiljö – hälsa och säkerhet)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Genomföra säkerhetsarbetet

Färdigheter:
• Planera för skydd och säkerhet i arbetsområdet och miljön
• Hantera utrustning på ett säkert sät
• Säkerställa att personal verkar inom de organisatoriska ramarna
• Installera, underhåll och ta bort tillfälliga skydd och säkerhetsarrangemang i arbetsområdet
• Välja relevanta material, komponenter och utrustning

Kunskap:
• Korrekta metoder och tillvägagångssätt inom verksamhetsområde
• Tillämplig personlig skyddsutrustning (PSU)
• Hinder (räcken/barriärer) och tillfälliga strukturer (skydd)
• Information och regler gällande byggnader.
• Korrekt avfallshantering

Förhållningssätt:
• Personligt ansvar rörande arbetsmiljösäkerhet
• Överensstämmelse med varnings / säkerhetsskyltar
• Vaksam
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70551001 Planning Health and Safety

Level: 6

Status: Agreed

Context: Planning procedures for improving health and safety at work

Competence area: Management (health and safety)

Place in the process: Planning

Elements:

Plan health and safety

Skills:
• Write health and safety policies
• Write effective instructions and procedures
• Ensure compliance with regulations
• Implement safety policies
• Monitor safety policies
• Conduct an effective safety review
• Set objectives
• Plan relevant training for safety practises
• Assess health and safety training needs

Knowledge:
• Methods of health and safety management
• Legislation
• Legal responsibilities
• Responsibilities within your job role
• Commonly used work practices
• Channels of communication

Attitude:
• Awareness of hazards in the workplace

Autonomy:
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70551001 Planering av arbetsmiljö

Nivå: 6

Status: Beslutad

Sammanhang: Planering för att förbättra arbetsmiljön (hälsa och säkerhet) på arbetsplatsen

Kompetensområde: Ledarskap (Arbetsmiljö – hälsa och säkerhet)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Planera systematiskt arbetsmiljöarbete (hälsa och säkerhet)

Färdigheter:
• Skriva dokument om systematiskt arbetsmiljöarbete
• Skriva tydliga instruktioner.
• Försäkara sig om att regler efterlevs.
• Implementera arbetsmiljöpolisys.
• Övervaka säkerhetsarbetet
• Genomföra en effektiv skyddsrond
• Sätta upp mål
• Planera relevant utbildning för arbetsmiljöarbetet
• Bedöm utbildningsbehovet kring arbetsmiljöfrågor  (hälsa och säkerhet)

Kunskap:
• Metoder för ledarskap i arbetsmiljöfrågor (hälsa och säkerhet)
• Lagstiftning
• Rättsligt ansvar
• Ansvarsfördelningen inom ditt arbetsområde
• Vanlig förekommande arbetsmetoder
• Kanaler för kommunikation

Förhållningssätt:
• Medvetenheten om risker på arbetsplatsen

Självständighet:
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70551002 Write risk assessment

Level: 4

Status: Agreed

Context: Identifying and writing risk assessment

Competence area: Management (health and safety)

Place in the process: Planning

Elements:

Write risk assessment

Skills:
• Review current risk assessments and up-date as required
• Write risk assessments according to the organizational procedures
• Ensure that resources required for writing risk assessment are available
• Report risks to the appropriate people in an agreed format
• Make recommendations for minimising risk
• Comply with legal requirements
• Confirm that industry standards are being met
• Maintain an awareness of hazards
• Record hazards in line with organisational procedures
• Identify accurately new hazards arising from changes in working practices
• Ensure new hazards are documented

Knowledge:
• Purpose, legal implications and importance of writing risk assessments
• Methods of identifying risk
• Relevant documentation
• Organizational procedures
• Type of hazards that are most likely to cause harm
• Methods of reducing risk
• Effective communication methods
• Health and safety risks in live performance

Attitude:
• Awareness of hazards in the workplace
• Proactive
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70551002 Skriva riskbedömningar

Nivå: 4

Status: Beslutad

Sammanhang: Identifiera risker och skriva riskbedömning

Kompetensområde: Ledarskap (Arbetsmiljö – hälsa och säkerhet)

Plats i processen: Planera förställningen

Delar:

Skriva riskbedömning

Färdigheter:
• Granska aktuella riskbedömningar och vid behov göra den uppdatering som krävs
• Skriva riskbedömningar i enlighet med organisatoriska förfaranden
• Säkerställa att de resurser som krävs för att skriva riskbedömningen finns
• Rapportera risker till lämpliga personer i överenskommet format
• Ge rekommendationer för att minimera risker
• Uppfylla lagar och förordningars krav
• Kontrollera att branschens normer är uppfyllda
• Upprätthåll medvetenheten om faror
• Registrera faror i linje med organisatoriska förfaranden
• Noga identifiera nya faror som uppkommer vid förändringar i arbetsmetoder
• Se till att nya faror dokumenteras

Kunskap:
• Syfte, rättsliga konsekvenser och betydelsen av att skriva riskbedömning
• Metoder för att identifiera risker
• Relevant dokumentation
• Organisatoriska metoder
• Typ av faror som är mest sannolika att orsaka skada
• Metoder för att minska risken
• Effektiva kommunikations metoder
• Arbetsmiljö- (Hälso och säkerhets-) risker i live-föreställningar

Förhållningssätt:
• Medvetenheten om risker på arbetsplatsen
• Proaktiv
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70551003 Manage safe working procedures

Level: 5

Status: Agreed

Context: Ensuring that all measurements concerning the health and safety of workers are carried out.
Working safely should be seen in its widest form including the possible environmental aspects of work.

Competence area: Management (health and safety)

Place in the process: Planning

Elements:

Manage risk assessment
Skills:

• Ensure staff are competent for writing risk assessment
• Ensure that resources required for risk assessment are available
• Ensure effective procedures for carrying out risk assessment
• Ensure risk assessments are current and up to date
• Check compliance with legal requirements
• Confirm that industry standards are being met
• Ensure expert help and guidance is available if needed

Knowledge:
• Methods of writing risk assessments
• Effective communication methods
• Health and safety risks in live performance
• Legal requirements
• Industry standards
• Purpose and importance of carrying out risk assessments
• Methods of reducing risk

Attitude:
• Personal responsibilities relating to workplace safety
• Remaining alert

Manage safety procedures
Skills:

• Implement systems to ensure the staff are competent to carry out their work safely
• Ensure that the control measures of the risk assessment are being maintained
• Ensure that the required protection for the working area is available
• Ensure that effective instructions and procedures are available
• Ensure that necessary budgets are available

Knowledge:
• Knowledge of best practice for your area of work
• Required protection equipment
• Information and regulations governing buildings.
• Methods of writing safety procedures
• Regulations relating to waste disposal
• Relevant legislation
• Methods of identifying risk

Follow up safety actions
Skills:
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• Deal promptly with reported risks
• Support and motivate people in their health and safety actions
• Prioritise identified risks for further action
• Ensure that action is taken as a result of an accident report
• Make recommendations for minimising risk
• Maintain an awareness of hazards

Knowledge:
• Methods of reporting accidents
• Motivation methods
• Type of hazards that are most likely to cause harm
• Methods for minimizing risks



TTT-LPT project - Management Competence units

178

70551003 Hantering av arbetsmiljöfrågor

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Säkerställa att alla mått och steg kring arbetstagarnas arbetsmiljö (hälsa och
säkerhet) har vidtagits. Arbetsmiljösäkerhet bör ses i dess vidaste form inklusive möjliga miljömässiga
aspekter av arbetet.

Kompetensområde: Ledarskap (Arbetsmiljö – hälsa och säkerhet)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Hantera riskbedömning
Färdigheter:

• Säkerställa att personalen är kunnig i att skriva riskbedömningar
• Säkerställa att resurser som krävs för riskbedömning finns tillgängliga
• Säkerställa ett effektivt förfaranden för att genomföra riskbedömning
• Säkerställa att riskbedömningarna är aktuella och uppdaterade
• Kontrollera översstämmelse med rättsliga krav
• Kontrollera att branschens normer är uppfyllda
• Säkerställa att sakkunnig hjälp och vägledning finns tillgänglig vid behov

Kunskap:
• Metoder för att skriva riskbedömningar
• Effektiva kommunikationsmetoder
• Arbetsmiljö- (hälso och säkerhets-) risker i live-föreställningar
• Lagkrav
• Branschstandarder
• Syftet med,  och vikten av,  att utföra riskbedömningar
• Metoder för att minska risker

Förhållningssätt:
• Personligt ansvar rörande arbetsmiljö
• Vaksam

Säkerhetshantering
Färdigheter:

• Inför system för att säkerställa att personalen har kompetens att utföra sina arbetsuppgifter på
ett säkert sätt

• Säkerställa att kontrollmetoderna för riskbedömning upprätthålls
• Säkerställa att nödvändigt skydd för arbetsområdet finns tillgängligt
• Säkerställ tillgängligheten av begripliga instruktioner för förfarande och handhavande
• Säkerställ att nödvändiga budgetar finns

Kunskap:
• Kunskap om bästa praxis för ditt verksamhetsområde
• Obligatorisk skyddsutrustning
• Information och regler gällande byggnader.
• Metoder för att skriva om säkerhetsprosedurer
• Förordningar om avfallshantering
• Relevant lagstiftning
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• Metoder för att identifiera risker

Uppföljning av säkerhetsåtgärder
Färdigheter:

• Snabbt hantera rapporterade risker
• Stödja och motivera personal i deras arbetsmiljöarbete (hälsa och säkerhet)
• Prioritera identifierade risker för ytterligare åtgärder
• Säkerställa att åtgärder vidtas till följd av en olycksrapportering
• Ge rekommendationer för att minimera risker
• Bibehålla en medvetenhet om faror

Kunskap:
• Metoder för rapportering av olyckor
• Motivationsmetoder
• Typ av faror som är mest sannolika att orsaka skada
• Metoder för att minimera risker
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Running the show
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Köra föreställningen
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70554001 Maintain health and safety during a performance

Level: 5

Status: Agreed

Context: Maintain health and safety during a performance

Competence area: Management (health and safety)

Place in the process: Running the performance

Elements:

Manage risks during a performance

Skills:
• Maintain safety standards
• Understand production requirements in relation to risk
• Solve problems under stress
• Brief staff on their responsibilities
• Ensure pre show checks are carried out

Knowledge:
• Different techniques and their safe use
• Understanding risk
• Company procedures
• Evacuation procedures

Attitude:
• Alert
• Awareness of the risks of routine work
• Awareness of hazards

Autonomy:
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70554001 Upprätthåll arbetsmiljön under en föreställning

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Upprätthåll (bevara) arbetsmiljön (hälsa och säkerhet) under en föreställning

Kompetensområde: Ledarskap (Arbetsmiljö – hälsa och säkerhet)

Plats i processen: Köra föreställningen

Delar:

Hantera risker under en föreställning

Färdigheter:
• Bibehålla säkerhetsnormer
• Förstå produktionsbehoven i förhållande till risker
• Lösa problem under stress
• Informera personalen om deras ansvar
• Säkerställ att kontroller före föreställningen är utförda

Kunskap:
• Olika tekniska metoder och säker användning av dessa
• Risker
• Arbetsplatsrutiner
• Utrymningsförfaranden

Förhållningssätt:
• Upmärksamhet
• Medvetenhet om riskerna med rutinarbete
• Medvetenheten om faror

Självständighet:
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Management (Finance)

Independent
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Ledarskap (Ekonomi)

Oberoende av processen
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70560008 Update budget

Level: 5

Status: Agreed

Context: Update a given budget with the latest, accurate information in order to react to variations and
to ensure the set goals can be reached within the given context.

Competence area: Management (financial)

Place in the process: Independent

Elements:

Keep budget up to date

Skills:
• Gather accurate and detailed information about expenditures
• Monitor expenditure progress against the given budget
• Gather accurate and detailed information on foreseen changes
• Update budgets according to the changed needs and the available budget
• Reallocate costs to expenditure headings to reflect changes
• Report current situation to responsible people

Knowledge:
• Methods for budgeting
• Sorts of expenditure headings and budget levels
• Organisations financial systems and procedures
• Reporting methods
• Documenting methods

Attitude:

Autonomy:
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70560008 Uppdatera budget

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Uppdatera en given budget med den senaste, korrekta, information för att kunna
reagera på förändringar och för att säkerställa att uppsatta mål kan nås inom den givna ramen.

Kompetensområde: Ledarskap (ekonomi)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Hålla budget aktuell

Färdigheter:
• Samla exakt och detaljerad information om utgifter
• Bevaka utgiftsutvecklingen mot de givna budgetramarna
• Samla verklig och detaljerad information om förändringar som går att förutse
• Uppdatera budgetar i överensstämmelse med förändrade behov och den tillgängliga budgeten
• Fördela kostnader på kontorubriker för att spegla förändringar
• Rapportera rådande läge till ansvariga personer

Kunskap:
• Metoder för budgetering
• Typer av kontorubriker och budgetnivåer
• Organisationens finansiella systemen och förfarandena
• Rapporteringsmetoder
• Dokumentationsmetoder

Förhållningssätt:

Självständighet:
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Planning the show
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Planera föreställningen
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70561001 Prepare budget

Level: 5

Status: Agreed

Context: Establishing a budget that reflects the foreseen expenditures and incomes in a
understandable way, adapted to the organisational structure and procedures

Competence area: Management (financial)

Place in the process: Planning

Elements:

Prepare budget

Skills:
• Gather accurate and detailed information about expenditure headings
• Identify the costs required for staff including back-up
• Identify the costs required for resources
• Identify the available budget
• Budget for contingencies
• allocate costs to expenditure headings
• discuss budget with responsible people
• confirm budget with responsible people

Knowledge:
• Methods for budgeting
• Sorts of expenditure headings and budget levels
• Organisations financial systems and procedures

Attitude:

Autonomy:
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70561001 Förbereda budget

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Upprättande av en budget som motsvarar planerade utgifter och inkomster på ett
begripligt sätt, anpassat till organisationens struktur och rutiner

Kompetensområde: Ledarskap (ekonomi)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Förbereda budget

Färdigheter:
• Samla exakt och detaljerad information om kontorubriker
• Identifiera kostnader för personal inklusive back-up
• Identifiera kostnader för resurser
• Identifiera den tillgängliga budgeten
• Budgetera för det oförutsedda
• Fördela kostnader på utgiftsrubriker
• Diskutera budget med ansvariga personer
• Bekräfta budget med ansvariga personer

Kunskap:
• Metoder för budgetering
• Typer av kontorubriker och budgetnivåer
• Organisationers finansiella systemen och förfarandena

Förhållningssätt:

Självständighet:
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Management (Training and development)

Independent
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Ledarskap (Utbildning och utveckling)

Oberoende av processen
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70570001 Assess training needs

Level: 5

Status: Agreed

Context: Reviewing required skills and knowledge and analysing further training needs of the staff

Competence area: Management (training and development)

Place in the process: Planning

Elements:

Review competence requirements

Skills:
• Analyse the skills and knowledge needed for the different tasks
• Write a detailed description of tasks needed at work
• Ensure the list of descriptions is clear and easy to understand
• Ensure the list is up to date
• Check the descriptions with appropriate people

Knowledge:
• Methods for analysing competence
• Culture and industry practice

Attitude:
• Objective

Autonomy:

Assess training needs

Skills:
• Check staff members' understanding of skills required for workplace activities
• Monitor the self evaluation of the staff
• Compare the self evaluation with the list of competence descriptions with each member of the

staff
• Analyse all the evidence of prior learning and skills learned on the floor
• Agree with staff members which tasks will be assessed
• Agree on further training or development staff members need before completing the

assessment process.

Knowledge:
• Assessment methods
• Technical knowledge
• Competences that are required
• Industry practice

Attitude:
• Objective

Autonomy:
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70570001 Bedöma utbildningsbehov

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Se över behovet av kompetens och kunskap, samt analysera av behovet av
vidareutbildning av personalen

Kompetensområde: Ledarskap (utbildning och utveckling)

Plats i processen: Planera föreställningen

Delar:

Översyn av kompetensbehovet

Färdigheter:
• Analysera de kunskaper och färdigheter som behövs för olika uppgifter
• Skriva detaljerade arbetsbeskrivningar
• Säkerställa att listan över beskrivningar är tydliga och lätta att förstå
• Se till att listan är aktuell
• Kontrollera beskrivningar med lämpliga personer

Kunskap:
• Metoder för kompetensanalys
• Kultur och branschpraxis

Förhållningssätt:
• Saklig

Självständighet:

Bedöma utbildningsbehov

Färdigheter:
• Kontrollera anställdas förståelse för de färdigheter som behövs för arbetsplatsen verksamhet
• Följa upp personalens egenutvärdering
• Jämföra egenutvärderingen med förteckningen över kompetensbeskrivningar för varje anställd
• Utreda vilka kunskaper och färdigheter som tidigare inhämtats på golvet eller i lärosituationer
• Komma överens med personalen om vilka uppgifter som kommer att bedömas
• Komma överens om fortsatt utbildning eller utveckling som personalen behöver innan

bedömningsprocessen avslutas.

Kunskap:
• Bedömningsmetoder
• Teknisk kunskap
• Kompetenser som krävs
• Branschpraxis

Förhållningssätt:
• Saklig

Självständighet:
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70570002 Plan and organise training

Level: 5

Status: Agreed

Context: Providing a development plan and mentoring the training of the staff

Competence area: Management (Training and development)

Place in the process: Independent

Elements:

Provide written development plan
Skills:

• Analyse the competences required for each member of the staff
• Ensure the training needs reflect the legal requirements
• Prioritise the order of required competences
• Research learning opportunities
• Research training programmes
• Check course content is relevant
• Check for the possibility for training in the workplace environment
• Integrate training with workload
• Choose the manner of delivery
• Ensure that objectives are clear and achievable
• Make a written detailed schedule of training and work
• Regularly check that learning outcomes are met according to the schedule

Knowledge:
• Understand the working environment
• Required competences of the staff
• Presentation of ideas and plans
• Methods for delivering training
• Learning outcomes

Attitude:
• Supportive

Autonomy:

Mentor training
Skills:

• Identify individual learning styles
• Coach in a manner and at a speed which is appropriate to each individual
• Regularly check that learners are making progress towards learning outcomes
• Advise trainees
• Give learners positive feedback
• Identify anything that prevents learning and review this with learners

Knowledge:
• Understand the working environment
• Presentation of ideas and plans
• Methods for delivering mentoring
• Learning outcomes
• Methods for giving feedback

Attitude:
• Supportive
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Autonomy:
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70570002 Planera och organisera utbildning

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Tillhandahåll en utvecklingsplan och handled i utbildningen av personalen

Kompetensområde: Ledarskap (utbildning och utveckling)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Tillhandahåll skriftlig utvecklingsplan
Färdigheter:

• Analysera den kompetens som krävs för varje anställd
• Säkerställa att utbildningen svarar mot rättsliga krav som ställs
• Prioritera turordningen för den efterfrågade kompetensen
• Undersöka möjligheten till lärande
• Undersök utbildningsprogram
• Kontrollera att kursinnehåll är relevant
• Kontrollera om det finns möjlighet till utbildning i arbetsmiljö
• Samordna utbildning med arbetsbelastningen
• Välja det sätt på vilket utbildningen ska levereras (tillhandahållas)
• Se till att målen är tydliga och möjliga att uppnå
• Göra en skriftligt detaljerad tidsplan över utbildning och arbete
• Kontrollera regelbundet att lärandemålen är uppfyllda i enlighet med planen

Kunskap:
• Abetsmiljön
• Behov av kompetens för personalen
• Presentation av idéer och planer
• Metoder för att genomföra utbildning
• Lärandemål

Förhållningssätt:
• Stödjande

Självständighet:

Handledd utbildning
Färdigheter:

• Identifiera individuella utbildningsbehov
• Utbilda på ett sätt, och med en hastighet, som är anpassad till varje enskild individ
• Kontrollera regelbundet att de studerande gör framsteg på vägen mot lärandemålen
• Vägleda praktikanter
• Ge studerande positiv återkoppling (feedback)
• Identifiera allt som hindrar lärandet och ta upp detta med de studerande

Kunskap:
• Arbetsmiljön
• Metoder för idéer och planer
• Metoder för att tillhandahålla handledning
• Lärandemål
• Metoder för att ge återkoppling (feedback)

Förhållningssätt:
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• Stödjande
Självständighet:
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70570003 Organise assessment

Level: 5

Status: Agreed

Context: Organising the assessment process of the staff

Competence area: Management (Training and development)

Place in the process: Independent

Elements:

Organise assessment

Skills:
• Review assessment plans and identify how work activities can be assessed
• Agree with staff members by which manner each task will be assessed
• Agree with staff members the order of the tasks to be assessed
• Advice staff members on how to collect appropriate evidence for assessment
• Identify who may be involved in or affected by the assessment process
• Ensure the work area is suitable for assessment purposes
• Prepare right circumstances for the assessment
• Make arrangements with the people involved in assessment
• Notify others not involved in the assessment process
• Document the assessment process

Knowledge:
• Assessment methods
• Restrictions of simulated assessment
• Methods for giving support
• Assessment documentation

Attitude:
• Positive approach

Autonomy:



TTT-LPT project - Management Competence units

201

70570003 Organisera bedömning

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Organisera bedömningen av personalen

Kompetensområde: Ledarskap (utbildning och utveckling)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Organisera bedömning

Färdigheter:
• Se över planer för bedömning och kartlägg hur arbetetsuppgifter kan bedömas
• Komma överens med personalen på vilket sätt varje uppgift skall bedömas
• Komma överens med personalen i vilken ordning uppgifterna skall bedömas
• Ge anställda råd om hur man kan samla in lämpligt material för bedömning
• Identifiera vem eller vilka som kan vara involverade i, eller berörd av, bedömningsprocessen
• Se till att arbetsområdet är lämpligt för utvärderingen
• Iordningställa för de rätta omständigheterna för bedömningen
• Engagera de personer som deltar i bedömning
• Meddela andra inte deltar i bedömningsprocessen
• Dokumentera bedömningsprocessen

Kunskap:
• Bedömningsmetoder
• Begränsningar med bedömning under simulerade förhållanden
• Metoder för att ge stöd
• Bedömningsdokumentation

Förhållningssätt:
• Positiv inställning

Självständighet:
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70570004 Monitor training

Level: 5

Status: Agreed

Context: Monitor, check and report training procedures

Competence area: Management (Training and development)

Place in the process: Independent

Elements:

Monitor training

Skills:
• Ensure learners understand the targets of the training
• Ensure that when scheduling training the workload and working hours are taking into

consideration
• Ensure that training is integrated with normal working practices where possible
• Regularly check that learners are making progress towards learning outcomes
• Check training content is valid and relevant
• Evaluate trainers performance during training
• Feedback information to trainers
• Advice trainers
• Report the outcomes of the training to the relevant people

Knowledge:
• Learning outcomes
• Relevance of the training to work practises
• Methods to monitor trainees that are effective and objective
• Different learning methods
• Training and work schedules

Attitude:
• Objective

Autonomy:
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70570004 Övervaka utbildning

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Övervaka, kontrollera och rapportera utbildningsförfaranden

Kompetensområde: Ledarskap (utbildning och utveckling)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Övervaka utbildning

Färdigheter:
• Se till att läranden förstår målen för utbildningen
• Ta hänsyn till arbetsbörda och arbetstid när utbildningen planläggs
• Se till att utbildningen, då det är möjligt, är integrerad i ordinarie arbetsmetoder
• Kontrollera regelbundet att de studerande gör framsteg på vägen mot lärandemålen
• Kontrollera att utbildnings innehållet är giltig och relevant
• Utvärdera utbildarnas arbete under utbildningen
• Återkoppla information till lärare
• Ge utbildare råd
• Rapportera resultatet av utbildning till berörda personer

Kunskap:
• Lärandemål
• Utbildningens betydelse för yrkesutövningen
• Effektiva och sakliga metoder för att övervaka personer under utbildning
• Olika inlärningsmetoder
• Utbildnings- och arbetsscheman

Förhållningssätt:
• Saklig

Självständighet:
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70570005 Evaluate training

Level: 6

Status: Agreed

Context: Evaluating learning outcomes and giving feedback to the trainers and trainees

Competence area: Management (Training and development)

Place in the process: Independent

Elements:

Evaluate learning outcomes

Skills:
• Analyse learners progress against the development plan
• Analyse learning evidence
• Consider learners feedback on the learning process
• Ensure the learning process is documented
• Update the learners development plan

Knowledge:
• Methods of evaluation
• Staff development needs
• Quality control
• Types of portfolios
• Methods for portfolio development

Attitude:
• Objective

Autonomy:

Give feedback

Skills:
• Give feedback to trainers at appropriate place and time
• Give feedback to trainees at appropriate place and time
• Provide clear and constructive feedback
• Give guidance to the improvement of performance if necessary
• Support learners

Knowledge:
• Methods of feedback
• Staff development needs
• Methods for supporting learners
• Quality control

Attitude:
• Objective
• Supportive towards life long learning

Autonomy:
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70570005 Utvärdera utbildning

Nivå: 6

Status: Beslutad

Sammanhang: Utvärdera läranderesultat och återkoppla (ge feedback) till utbildare och praktikanter

Kompetensområde: Ledarskap (utbildning och utveckling)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Utvärdera läranderesultat

Färdigheter:
• Analysera studerandes framsteg gentemot utvecklingsplanen
• Granska material för bedömning av kunskap
• Ta hänsyn till de studerandes återkoppling (feedback) från inlärningsprocessen
• Säkerställa att läroprocessen dokumenteras
• Uppdatera de studerandes utvecklingsplan

Kunskap:
• Metoder för utvärdering
• Personalens utvecklingsbehov
• Kvalitetskontroll
• Olika typer av meritförteckningar / CV
• Metoder för att sammanställa meritförtecknngar / CV utveckling av meritsammanställningar

Förhållningssätt:
• Saklig

Självständighet:

Återkoppla (ge feedback)

Färdigheter:
• Ge återkoppling (feedback) till utbildare på lämplig plats och tid
• Ge återkoppling (feedback) till de studerande på lämplig plats och tid
• Ge tydlig och konstruktiv återkoppling (feedback)
• Om nödvändigt, ge vägledning om vad som kan förbättras
• Ge stöd till de studerande

Kunskap:
• Metoder för återkoppling (feedback)
• Personalens utvecklingsbehov
• Metoder för att stödja de studerande
• Kvalitetskontroll

Förhållningssätt:
• Saklig
• Stödjande mot livslångt lärande

Självständighet:
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70570006 Monitor assessment

Level: 5

Status: Agreed

Context: Monitoring the assessment process in the workplace or educational environment

Competence area: Management (Training and development)

Place in the process: Independent

Elements:

Monitor assessment

Skills:
• Ensure the candidate understands the assessment criteria
• Ensure the candidate understands the outcomes of the assessment
• Ensure that the evidence considered meets the required standards
• Ensure that the evidence comes from candidates own work
• Give candidates clear and useful feedback on their performance as soon as possible after the

assessment
• Keep the records of assessment safe and secure

Knowledge:
• The working culture and practices of the industry/sector
• Assessment process
• Assessment methods and documentation

Attitude:
• Supportive

Autonomy:
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70570006 Övervaka bedömning

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Övervaka bedömningsprocessen på arbetsplatsen eller i en utbildningsmiljö

Kompetensområde: Ledarskap (utbildning och utveckling)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Övervaka bedömning

Färdigheter:
• Se till att den studerande förstår bedömningskriterierna
• Se till att den studerande förstår målet för bedömningen
• Säkerställ att material för bedömning uppfyller de formella krav som ställs
• Säkerställ att material för bedömning härrör från studerandens eget arbete
• Ge den studerande tydlig och användbar återkoppling (feedback) på deras resultat så snart

som möjligt efter genomförd bedömning
• Förvara bedömningsresultaten tryggt och säkert

Kunskap:
• Arbetskulturen och praxis inom branschen / sektorn
• Bedömningsprocessen
• Bedömningsmetoder och dokumentation

Förhållningssätt:
• Stödjande

Självständighet:
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Management (Quality)

Independent
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Ledarskap (Kvalitet)

Oberoende av processen
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70580001 Monitor the quality of technical resources

Level: 6

Status: Agreed

Context: Monitoring the quality of technical resources to meet the production needs

Competence area: Management (technical resources)

Place in the process: Independent of the process

Elements:

Monitor the quality of technical resources

Skills:
• Consult relevant people to identify the resource needs
• Ensure resource requirements from scripts, drawings, plans and design
• Monitor technical resources against identified production requirements
• Ensure value for money, consistency, quality and continuity of supplies
• Ensure suppliers meet the specifications
• Check specifications and functionality of supplied resources
• Give opportunities for feedback from users about technical quality and how it could be

improved
• Regularly check and monitor technical resources against artistic concept and technical

requirements

Knowledge:
• Roles and responsibilities of different technical departments
• The organisational and legal constraints and requirements
• In-house stock of technical resources
• Rental equipment
• Specifications and functionality under normal conditions
• Specifications and functionality under specific conditions
• Practical constraints affecting different technical departments

Attitude:
• Proactive
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70580001 Övervaka kvaliteten på tekniska resurser

Nivå: 6

Status: Beslutad

Sammanhang: Övervaka kvaliteten på tekniska resurser för att uppfylla produktionens behov

Kompetensområde: Ledarskap (tekniska resurser)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Övervaka kvaliteten på tekniska resurser

Färdigheter:
• Samråda med berörda personer för att identifiera behov av resurser
• Säkerställ vilka resurser som krävs genom att studera manus, ritningar, laner och aktuell

design
• Övervaka tekniska resurser mot identifierade produktionskrav
• Säkerställ prisvärdhet, enhetlighet, kvalitet och kontinuerlig tillgång till leveranser
• Säkerställ att leveranser svarar mot specifikationer
• Kontrollera specifikation och funktion hos levererade varor
• Ge användarna möjligheter till återkoppling (feedback) om teknisk kvalitet och hur den kan

förbättras
• Regelbundet kontrollera tekniska resurser mot konstnärliga koncept och tekniska krav

Kunskap:
• Roller och ansvar för olika tekniska avdelningar
• Organisatoriska och rättsliga hinder och krav
• Tillgängligt lager av tekniska resurser
• Hyrutrustning
• Specifikationer och funktionalitet under normala förhållanden
• Specifikationer och funktionalitet under särskilda förhållanden
• Praktiska begränsningar som påverkar olika tekniska avdelningar

Förhållningssätt:
• Proaktiv
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Management (Freelance work)

Independent
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Ledarskap (Frilansarbete)

Oberoende av processen
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70900001 Market and promote yourself as a freelancer

Level: 4

Status: Agreed

Context: Promoting own skills and knowledge on the freelance market

Competence area: Management (freelance work)

Place in the process: Independent

Elements:

Market own skills

Skills:
• Build personal networks
• Network with colleagues and area related organizations
• Make, follow up and maintain contacts with potential employers and clients
• Promote own skills and knowledge by advertising, press coverage, exhibitions, web page and

business cards
• Seek job opportunities independently
• Using portfolio presentation to maximize your reputation

Knowledge:
• Promotional methods
• Direction and focus when marketing
• Other organisational cultures and ways of working

Attitude:

Autonomy:

Sell services

Skills:
• Gather valid and reliable market information from available sources
• Identify current trends and developments that may affect the service demands
• Analyse benefits and limitations of different promotional methods
• Communicate accurate information
• Present personal portfolio

Knowledge:
• Promotional methods
• Market research techniques
• The market for designs /design services

Attitude:
• Proactive

Autonomy:
• Responsible for own work
• Responsible for quality
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70900001 Gör reklam och marknadsför dig själv som frilansare

Nivå: 4

Status: Beslutad

Sammanhang: Marknadsför egna färdigheter och kunskaper på frilansmarknaden

Kompetensområde: Ledarskap (frilansuppdrag)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Marknadsför egna kunskaper

Färdigheter:
• Skapa personliga nätverk
• Nätverka med kollegor och områdesrelaterade organisationer
• Skapa, följ upp och upprätthåll kontakter med potentiella arbetsgivare och kunder
• Marknadsföra egna färdigheter och kunskaper genom annonsering, pressbevakning,

utställningar, hemsidor och visitkort mm
• Oberoende av varandra söka efter flera jobbmöjligheter
• Använda meritsammanställningar för att bygga upp ditt rykte

Kunskap:
• Marknadsföringsmetoder
• Riktning och fokus i marknadsföring
• Andra organisatoriska kulturer och sätt att arbeta

Förhållningssätt:

Självständighet:

Sälja tjänster

Färdigheter:
• Samla giltig och tillförlitlig information om marknaden från tillgängliga källor
• Identifiera aktuella trender och händelser som kan påverka kraven på tjänsten
• Analysera fördelar och begränsningar av olika PR-metoder
• Kommunicera korrekt information
• Presentera personlig portfölj

Kunskap:
• Marknadsföringsmetoder
• Teknik för marknadsundersökningar
• Marknaden för design / designtjänster

Förhållningssätt:
• Proaktiv

Självständighet:
• Ansvarig för eget arbete
• Ansvarig för kvalitet



TTT-LPT project - Management Competence units

216

70900002 Schedule work as a freelancer

Level: 4

Status: Agreed

Context: Planning and scheduling work as a freelancer

Competence area: Management (freelance work)

Place in the process: Independent

Elements:

Plan and schedule work

Skills:
• Schedule work between productions
• Schedule work in productions
• Schedule work in cooperation with other people working in the project
• Estimate time requirements for different work engagements
• Schedule work time used for different tasks
• Plan for contingencies
• Produce outcomes that meet the deadlines

Knowledge:
• Methods of scheduling
• Methods for making time reports

Attitude:

Autonomy:
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70900002 Planlägga frilansarbetet

Nivå: 4

Status: Beslutad

Sammanhang: Planering och schemaläggning av frilansarbetet

Kompetensområde: Ledarskap (frilansuppdrag)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Planera och schemalägga arbete

Färdigheter:
• Planera arbetet mellan produktioner
• Planera arbetet i produktioner
• Planera arbetet i samarbete med andra personer som arbetar i projektet
• Uppskatta  tidsbehovet för olika arbetsengagemang
• Dokumentera den arbetstid som åtgått för olika uppgifter
• Planera för det oförutsedda
• Uppnå resultat inom tidsfrister (givna tidsramar)

Kunskap:
• Metoder för planering
• Metoder för att göra  tidrapporter

Förhållningssätt:

Självständighet:
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70900004 Manage own company

Level: 5

Status: Agreed

Context: Managing your own company as a freelancer

Competence area: Management (freelance work)

Place in the process: Independent

Elements:

Manage own company

Skills:
• Set up administration systems for purchase orders, invoicing, filing and chasing late payments
• Keep accounts i.e. book keeping, income, expenditure and cash flow
• Make, follow up and maintain contacts with potential employers and clients
• Interpersonal skills
• Build personal networks
• Promote your business
• Allow for business development costs
• Plan ahead to maintain workflow in terms of required income, time available and outcomes

required
• Produce outcomes that meet agreed constraints, quality parameters and deadlines
• Store all documents i.e. contracts securely

Knowledge:
• Professional ethics and practices
• Budgeting for resources and overheads
• Legislation affecting your company
• Types of insurance
• Promotional methods

Attitude:
• Tactful
• Open-minded

Autonomy:
• Responsible for own work
• Responsible for quality
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70900004 Hantera eget företag

Nivå: 5

Status: Beslutad

Sammanhang: Hantera ditt eget företag som en frilansare

Kompetensområde: Ledarskap (frilansuppdrag)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Hantera eget företag

Färdigheter:
• Upprätta administrativa system för inköp, order, fakturering, arkivering och indrivning av

försenade betalningar
• Kontera dvs bokföra intäkter, kostnader och kassaflöde
• Skapa, följa upp och upprätthålla kontakter med potentiella arbetsgivare och kunder
• Interpersonell kompetens
• Skapa personliga nätverk
• Gör reklam för ditt företag
• Tillåta affärsutvecklingskostnader
• Planera för framtiden för att upprätthålla arbetsflöde i termer av erforderliga inkomster,

tillgänglig tid och resultat att uppfylla
• Uppnå resultat som uppfyller överenskomna krav, kvalitet och tidsfrister
• Förvara alla dokument dvs kontrakt säkert

Kunskap:
• Yrkesetik och praxis
• Budgetering av resurser och omkostnader
• Lagstiftning som påverkar ditt företag
• Olika typer av försäkringar
• Marknadsföringsmetoder

Förhållningssätt:
• Taktfull
• Fördomsfri

Självständighet:
• Ansvarig för eget arbete
• Ansvarig för kvalitet
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70900005 Research opportunities

Level: 6

Status: Agreed

Context: Researching information and ideas to draft project proposals

Competence area: Management (Freelance)

Place in the process: Independent

Elements:

Research information for proposals

Skills:
• Research potential markets
• Identify and clarify client requirements
• Research new ideas
• Evaluate ideas
• Evaluate projects
• Gather and identify all the necessary information needed to draft proposals
• Communicate accurate information
• Produce a project portfolio

Knowledge:
• Research methods
• Understanding your potential markets
• Promotional methods

Attitude:
• Proactive
• Attention to detail
• Respect for upcoming ideas

Autonomy:
• Responsible for own work
• Responsible for quality
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70900005 Undersöka möjligheter

Nivå: 6

Status: Beslutad

Sammanhang: Undersöka information och idéer för att utarbeta förslag till projekt

Kompetensområde: Ledarskap (frilans)

Plats i processen: Oberoende av processen

Delar:

Bearbeta information för att utarbeta förslag

Färdigheter:
• Undersöka potentiell marknad
• Identifiera och tydliggör klientens behov
• Undersöka nya idéer
• Utvärdera idéer
• Utvärdera projekt
• Samla och identifiera all nödvändig information som behövs för att utarbeta förslag
• Kommunicera korrekt information
• Ta fram en projektportfölj

Kunskap:
• Forskningsmetoder
• Förstå din potentiella marknad
• Marknadsföringsmetoder

Förhållningssätt:
• Proaktiv
• uppmärksamhet på detaljer
• Respekt för framlagda idéer

Självständighet:
• Ansvarig för eget arbete
• Ansvarig för kvalitet
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