
 

PROJEKTLEDELSE  
 

- grundlaget for succes 
 
3 DAGE 



På kurset får du metoder og værktøjer, der kan gøre projekter til en succes. Du lærer at sikre dig 
viden om, hvad kunderne og organisationen skal bruge, så du kan bidrage til, at mål og kvalitet 
passer bedst muligt til situationen - uanset din rolle i projektet.  
 
Erfaringer fra talrige projekter viser, at en lang række trusler mod projekters succes bliver overset. 
Det resulterer i uenigheder, dobbeltarbejde, kvalitetsmangler, leverancer der ikke passer sammen, 
forsinkelser og merudgifter - kort sagt: En række barrierer, der hindrer projektet i at blive den 
succes, det kunne være blevet. Modsat, hvad mange tror, er det ofte ikke manglende faglig kunnen, der 
skaber problemer. Ovennævnte forhindringer har først og fremmest med ledelse af projekter at gøre. 
Men der er ingen der siger, at projektlederen alene skal - eller kan - tage sig af alle vigtige opgaver. Det 
er netop det særlige ved projektledelse, at man i højere grad kan inddrage deltagerne, fordi der er 
solide og gennemprøvede metoder og værktøjer, der tillader en langt større sikkerhed for succes. På 
kurset arbejder vi med disse metoder og værktøjer og får en hands-on-oplevelse af, hvordan ledelse og 
deltagere kan nå meget langt ift. at sikre projekter mod at køre af sporet - fordi stor faglighed og hårdt 
arbejde ikke altid er nok. 
 

 
Udbytte 
è VIden om, hvordan alle deltagere kan bidrage til at løfte projektet fra middelmådigt til succes.  

è Kompetencer til at indgå i udviklingsprocesser og tværfagligt arbejde inden for projektarbejde 
og projektledelse. 

è Øvelse i at bruge målrettede redskaber til at sikre projektet et solidt fundament. 

è Træning med målrettede og sammenhængende værktøjer til forberedelse af projekter. 

è Inspiration til at møde de krav, der stilles til dig som effektiv projektdeltager eller -leder. 

è Et gennemarbejdet beslutningsoplæg til et aktuelt projekt, der har alle muligheder for at blive 
en succes - og ikke mindst til at få ledelsens opbakning. 

è Indsigt i ledelsens udfordringer og projekters rolle for virksomheders succes. 

 
Målgruppe 
Kurset »Projektledelse - grundlaget for succes« er målrettet: 
 
è Medarbejdere, projektledere og andre, som indgår i projekter eller projektplanlægning i 

hverdagen.  

è Kurset er relevant inden for følgende brancher: Industri, vvs, smede mv., som har et fagligt 
behov for værktøjer til at arbejde i projekter og drive projektledelse i dagligdagen. 

 
  



  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. 



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 planlægning, samt hvorfor og hvordan alle i et projekt kan bidrage til at overholde 
planerne.  

 
Forberedelse 
 
Inden kursusforløbet: 
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 kursusforløbet: 
è Det forventes, at du under kurset forbereder dig ved at læse undervisningsmaterialer, samt at 

du deltager aktivt i øvelserne.  
è Det forventes, at du løser hjemmeopgaver mellem modulerne, da det er afgørende for at få 

fuldt udbytte af kurset. 
 

Varighed 
I alt tre undervisningsdage (2 + 1). 

 
Pris 
Samlet pris for tre undervisningsdage er 8.500 kr.  
 
Prisen inkluderer undervisning, særligt udviklede undervisningsmaterialer, sparring samt 
forplejning, men ikke overnatning samt evt. forplejning i forbindelse med overnatning.  
 
 
 

  



Få uddannelsen betalt 
Du har som medarbejder i en virksomhed under kollektiv overenskomst mulighed for at søge om at få 
uddannelsen betalt via din ret til selvvalgt uddannelse.   
 

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

www.arbejdsgiverne.dk/uddannelse 
 

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 
 

Undervisningsforløb  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Efterår  2019  (HOLD 19062) 
 
Modul 1: 8.-9. oktober 2019 med mulighed for overnatning 
Modul 2: Opfølgningsdag, den 24. oktober 2019 
 (Alle dage 8.30-16.00) 
 
Skanderborg Park Hotel 
Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg 
 

TILMELDING 
Tilmeld dig på: 
https://www.arbejdsgiverne.dk/nyheder/kalender/view/1267 
 
Sidste frist for tilmelding: 
Den 16. september 2019 
Tilmelding er bindende. Ved udeblivelse eller afbud senere 
end 14 dage før kursusstart skal du betale det fulde beløb. 

 

http://www.arbejdsgiverne.dk/uddannelse
http://www.svu.dk/
https://www.arbejdsgiverne.dk/nyheder/kalender/view/1267


Spørgsmål  
Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte Arbejdsgiverne,  
konsulent Carsten Essler Helmer på ceh@arbejdsgiverne.dk eller tlf. 6317 3360.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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