
 
 
 
 
 

 
PROJEKTLEDELSE  
 

Bliv fortrolig med at bruge  
projektværktøjer klogt og effektivt 
 
6 DAGE 

 
 



Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og 
kravene omfatter en hel del mere end din faglærte kunnen. I samarbejde med Dania Erhverv 
udbyder Incento, Erhverv Skanderborg, og Arbejdsgiverne faget »Projektledelse« hvor du får 
kompetencer til at opfylde disse krav: Du lærer at arbejde med et projekt på måder, der leder 
effektivt frem til projektets resultat. 
 
Du lærer også at arbejde med, hvad kunderne og organisationen skal bruge, så du kan bidrage til, at 
mål og kvalitet passer bedst muligt til situationen. Du får stærke metoder til alle projektets faser – fra 
analyse og planlægning til gennemførelse og levering som aftalt. Her lærer du om samspil med 
omgivelser, om risiko og kommunikation, og om at bidrage til at holde jeres tidsplan og budget. 

 
Udbytte 
è Kompetencer til at indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for 

projektarbejde og projektledelse. 
è Målrettede redskaber til at sikre projektet et solidt fundament. 
è Målrettede og sammenhængende værktøjer til planlægning, kommunikation og opfølgning. 
è Redskaber til at gennemføre, kvalitetssikre og aflevere projekter. 
è Inspiration til at møde de krav, der stilles til dig som effektiv projektdeltager eller –leder. 
è En plan for et aktuelt projekt, klar til at sætte i værk. 
è Indsigt i ledelsens udfordringer og projekters rolle for virksomheders succes. 
è Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Bestået 

eksamen giver 10 ECTS-points. 

 
Målgruppe 
Faget »Projektledelse« er for: 
è Arbejdsgivere, ledere og medarbejdere. Faget er særligt målrettet brancherne inden for 

håndværk- og industrivirksomheder, som har et fagligt behov for en samlet pakke af 
gennemprøvede værktøjer til at arbejde i projekter og drive projektledelse i dagligdagen. 

è Arbejdsgivere, ledere og medarbejdere, der skal indgå effektivt og professionelt i det daglige 
projektarbejde. 

è Erfarne projektledere, der mangler at systematisere og afklare deres erfaringer. 
è Mindre erfarne, som står over for at skulle lede eller bidrage til gennemførelsen af et projekt. 

 
Forudsætninger 
Kriterierne for at blive optaget på faget er, at du har to års erhvervserfaring samt én af følgende:  
è En relevant erhvervsuddannelse. 
è En relevant grunduddannelse for voksne (GVU). 
è En gymnasial uddannelse. 
è En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående. 

  



  PROGRAM 
DAG 1: HVORFOR HAR MAN OVERHOVEDET PROJEKTER? 
 

è Hvorfor og hvordan er projektledelse anderledes end produktion?  
è Projekters rolle for en virksomheds udvikling. 
è Ansvar og opgaver for projektdeltagere og –ledere. 
è Udfordringer i projektarbejdet. 
è I gang med praktiske værktøjer. 

 

DAG 2: UDFORDRINGER I PROJEKTARBEJDET 
 

è Projektets omgivelser og deres betydning.  
è Hvordan bliver projektet en god forretning?  
è Hvordan forbereder man et projekt? 
è Hvordan skaber vi godt samarbejde i projektet?  
è Hvad stiller vi op med uenigheder? 

DAG 3: MÅL OG SUCCESKRITERIER 
è Projektmål: Hvilket problem skal projektet løse?  
è Hvem skal bruge hvilke resultater? 
è Hvor godt skal det gøres?  
è Hvad kan vi gå ud fra? 
è En aftale om projektet, som vi tror på og kan følge. 



 
  DAG 4: STYRING EFTER MÅL 

è Milepæle, aktiviteter, tidsplan og tidsreserver.  
è Styring af omkostninger. 
è Budget, og hvordan man bruger det. 
è Mødeplanlægning i projekter. 
è Overordnet projektplan. 

DAG 5: SAMARBEJDE MED STYREGRUPPER 
è Samarbejde med omgivelserne. 
è Hjælp fra styregruppen – og til styregruppen. 
è Statusmøder, rapportering og projektændringer. 
è Konflikter omkring projektet. 
è Kurskorrektion i projekt. 

DAG 6: HVORDAN KAN MAN ORGANISERE PROJEKTET? 
è Risikohåndtering. 
è Organisering af projektarbejde. 
è Kompetencer, samarbejde og HR-opgaver. 
è Detaljeret projektplan. 
è Eksamensprojekt. 

DAG 7: EKSAMEN 



Undervisere 
Undervisningen varetages af Incentos erfarne chefkonsulenter. Vi har stor praktisk og teoretisk erfaring 
både med projektledelse og uddannelse af projektdeltagere på alle niveauer. Erfaringerne dækker også 
organisations- og ledelsesudvikling samt udvikling og træning af ledere og teams. Underviserne er 
ansat af Dania Erhverv. 

 
Sådan underviser vi 
På uddannelsen er der fokus på både begreber og værktøjer. Der er stort fokus på, at du kommer til at 
forstå værktøjer og metoder ved selv at arbejde med dem via realistiske situationer, fortrinsvis fra din 
egen verden. Du bliver fortrolig med, hvorfor og hvordan du kan bruge værktøjer til at arbejde med 
projektmål og målstyring, samt hvorfor og hvordan alle i et projekt kan bidrage til at overholde 
planerne for tid, økonomi, risiko og kvalitet. Vi arbejder med, hvordan bemanding og samarbejde kan 
støtte gennemførelse af projekt og opfyldelse af målene. Og vi ser på, hvorfor der ofte sker ændringer i 
projekter, og ikke mindst hvordan alle deltagere kan bidrage til, at ændringerne løfter projektet fra 
middelmådigt til succes. 
 
Det forudsættes, at du er engageret i din egen og virksomhedens udvikling, deltager aktivt i 
undervisningen og er interesseret i at drive projekter til succes. 

 
Forberedelse 
 
Inden uddannelsen: 
è Overvej dine erfaringer med gode og dårlige begivenheder omkring projekter. 
è Overvej projekter fra din hverdag, som du kan bruge til øvelsesprojekt og som skal sættes i 

værk efter kurset. 
 
Under uddannelsen: 
è Det forventes, at du under kurset forbereder dig ved at læse undervisningsmaterialer, samt at 

du deltager aktivt i øvelserne.  
è Der vil være hjemmearbejde mellem undervisningsmodulerne med henblik på at opnå fagets 

målsætning. 
 
 

 
  



Varighed 
I alt seks undervisningsdage plus en dag med eksamen (30 minutter per deltager). 

 
Pris 
Samlet pris for seks undervisningsdage  
og eksamen er 15.000 kr.  
 
è Undervisningsgebyret er 1650 kr. pr. dag. 
è Undervisningsmaterialet er 300 kr. pr. dag – inkl. bog om projektledelse. 
è Forplejning er 550 kr. pr. dag. 

 
Prisen inkluderer undervisning, særligt udviklede undervisningsmaterialer, sparring, 
vejledning samt forplejning, men ikke overnatning samt evt. forplejning i forbindelse med 
overnatning.  

 
Få uddannelsen betalt 
Du kan som medarbejder i en virksomhed under kollektiv overenskomst søge om at få 
uddannelsen betalt via din ret til selvvalgt uddannelse.   
 
è Du får dækket hele undervisningsgebyret 
è Du får løntabsgodtgørelse  
è Du får transportgodtgørelse  
è Du får dækket forplejningen  
è Du får dækket undervisningsmaterialet  

 

Husk at ansøge om tilskud før kursusstart  
è Ansøg om tilskud fra Arbejdsgivernes kompetenceudviklingsfond: 

www.arbejdsgiverne.dk/uddannelse 
è Ansøg om tilskud fra Industriens Kompetenceudviklingsfond: 

www.ikuf.dk 
 
Er virksomheden uden en kollektiv overenskomst, har medarbejderen ikke ret til selvvalgt 
uddannelse og kan derfor ikke søge refusion af udgifterne.     

 
SVU 
Det er muligt at søge SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) i forbindelse med 
uddannelsesforløbet, såfremt du opfylder betingelserne. Find alle oplysninger samt 
vejledning om SVU på www.svu.dk. 

http://www.arbejdsgiverne.dk/uddannelse
http://www.svu.dk/


Næste undervisningsforløb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECTS-point 
Faget »Projektledelse« på 10 ECTS-point er en del af Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og 
produktion.  
ECTS-point opnås kun, såfremt deltageren vælger at gå til eksamen. Faget udbydes i samarbejde med 
Dania Erhverv under lov om åben uddannelse. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund 
af en individuel erhvervscase. 

 
Spørgsmål  
Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte Arbejdsgiverne, branchechef Steen 
Hoeck Klausen på skl@arbejdsgiverne.dk eller 6317 3395.  
 

  

EFTERÅR 2018 (HOLD18063) 
 
Modul 1: 9.-10. oktober 
Modul 2: 25.-26. oktober 
Modul 3: 7.-8. november 
Eksamen: 5. december (over 15 deltagere) 
Eksamen: 6. december 
(Alle dage 8.30-16.00) 
 
Skanderborg Park Hotel 
Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg 
 

TILMELDING 
Tilmeld dig på: 
www.arbejdsgiverne.dk/kalender/18063  
Sidste frist for tilmelding: 
Den 24. september 2018. 
Tilmelding er bindende. Ved udeblivelse eller 
afbud senere end 14 dage før kursusstart skal 
du betale det fulde beløb. 

FORÅR 2019  (HOLD 19001) 
 
Modul 1: 6.-7. marts  
Modul 2: 21.-22. marts 
Modul 3: 4.-5. april 
Eksamen: 2. maj (over 15 deltagere)  
Eksamen: 3. maj 
(Alle dage 8.30-16.00) 
 
Skanderborg Park Hotel 
Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg 
 

TILMELDING 
Tilmeld dig på: 
www.arbejdsgiverne.dk/kalender/19001  
Sidste frist for tilmelding: 
Den 18. februar 2019.  
Tilmelding er bindende. Ved udeblivelse 
eller afbud senere end 14 dage før 
kursusstart skal du betale det fulde beløb. 
 

mailto:skl@arbejdsgiverne.dk
http://www.arbejdsgiverne.dk/kalender/18063
http://www.arbejdsgiverne.dk/kalender/19001


 
 
Uddannelsen udbydes i samarbejde med Dania Erhverv, som har det faglige og administrative ansvar 
for indholdet på uddannelsen. Dania Erhverv udbyder efteruddannelser og kurser i form af 
akademiuddannelser, kurser og skræddersyede konsulentløsninger til kursister og til medarbejdere og 
ledelse i private og offentlige virksomheder. Dania Erhverv arbejder målrettet med at skabe personlig 
udvikling for den enkelte kursist og vækst for virksomheder i lokalområderne, i regionerne og på 
landsplan. Som statslig uddannelsesinstitution har Dania Erhverv udbudsretten til at levere uddannelse 
på akademiniveau, og denne ydelse leveres i dette tilfælde i samarbejde med Incento, 
ErhvervSkanderborg og Arbejdsgiverne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ErhvervSkanderborg 
er Skanderborg 

Kommunes erhvervsråd 
med 430 

medlemsvirksomheder.  

Incento A/S  
er en 

konsulentvirksomhed, som 
bl.a. laver træningsforløb i 

projektledelse, uformel 
ledelse og professionel 

kommunikation. 

Arbejdsgiverne 
er arbejdsgiver- og 

brancheorganisation 
for 2.000 virksomheder 

inden for industri og 
håndværk. 
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