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EN MÅLRETTET LEDERUDDANNELSE FOR 
DIG, DER ARBEJDER MED PROJEKTLEDELSE.  
DU STYRKER DINE KOMPETENCER OG PER-
SONLIGE ROLLE INDEN FOR LEDELSE AF 
PROJEKTER OG UDVIKLING AF PROJEKT-
GRUPPER. 

Uddannelsen udstyrer dig med en lang række værktø-
jer og metoder til at kunne gennemføre mere effektive 
projekter, at blive bevidst om din personlige rolle og 
at arbejde målrettet med udvikling og trivsel i projekt-
gruppen. 

Uddannelsen henvender sig både til nye og erfarne 
projektledere og til projektdeltageren, der har behov 
for et større indblik i projektledelse.

Projektlederuddannelsen er modulopbygget og varer 
9 dage fordelt over ca. 3 måneder, så det nemt kan 
passes ind i din hverdag. 

PRAKTISK PROJEKTLEDELSE

PÅ UDDANNELSEN LÆRER DU:

• At få overblik over projektlederrollen  
og redskaber til at styre projektet i mål

• At undgå faldgruber i de forskellige  
projektfaser

• At vælge den rigtige projektstyrings- 
model

• At opstille mål i forhold til virksom- 
hedens mål og strategi

• At skabe motivation og engagement  
i din projektgruppe

• At skabe en fælles forståelse i projekt-
gruppen

• At tilpasse ledelsesstil i forhold til pro-
jektgruppen

• At forankre projektet i forhold til  
anvendelse og læring
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UDBYTTE
Du får en solid værktøjskasse, du straks kan sæt-
te i spil i virksomheden. Du lærer at organisere ud 
fra teamets forudsætninger og at skabe en fælles 
forståelse og samtidig indfri projektets mål til tiden 
og inden for de opsatte rammer.

Uddannelsen sætter fokus på alle projektets faser. 
Du får en helhedsforståelse for projekter og et 
grundigt indblik i, hvad der kendetegner et projekt, 
så du kan bevare overblikket og styre det fra start 
til slut. Du oplever værdien af at have en projekt-
plan og lærer via praktiske øvelser at håndtere 
projektets mange udfordringer. Ydermere får du 
værktøjer, der vil styrke din personlige gennem-
slagskraft, kommunikation og samarbejdet i pro-
jektgruppen.

UNDERVISNINGSFORM
Uddannelsen er praksisorienteret og bygger på et 
procesorienteret læringsforløb, der veksler mel-
lem teorioplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde, 
refleksion og individuel personlig udvikling og tager 
udgangspunkt i din hverdag. Hvert modul afsluttes 
med en mindre prøve. 

Du vil også møde andre projektledere, hvilket giver 
dig mulighed for at opbygge et netværk.

MÅLGRUPPE
Uddannelsen er for nuværende og kommende pro-
jektledere, eller for dig, der har lyst til at arbejde i 
projekter. For dig, der ikke har en lang teoretisk ud-
dannelsesbaggrund, men har behov for de grund-
læggende forudsætninger og værktøjer inden for 
projektledelse.  
 
Det er ikke en forudsætning, at du har erfaring med 
projekter og projektarbejde.

INDHOLD
Uddannelsen varer i alt 9 dage og opbygget af fire 
moduler af 2-3 dages varighed. 

Modulerne er fordelt over ca. 3 måneder, så det 
nemt kan passes ind i din hverdag.

Se uddannelsens opbygning og indholdet i de enkel-
te moduler i figuren på næste side.

UDDANNELSESFORLØBET

OPBYGNING

MODUL 1
Projektledelse (49445) 

3 dage

•  Projektplan, styring, metoder og værktøjer

• Projektleders rolle og opgaver

•  Projektets fundament og faser

•  Kommunikation, konflikt og feedback i projektgruppen

•  Idébeskrivelse og planlægning

• Forandringsprocesser

• Lederrollen i forandringsprocesser

• Dynamiske processer – agile projekter

• Resultat og procesevaluering

• Udvikling af teamet og samarbejde

• Forandringer og faldgruber i teamledelse

• Motivation og engagement

• Afdække og anvende relevante ledelsesstile

• Projektets mål og rammer

• Samarbejde i projektorganisationen

• Implementering af projektet

• Læring og udvikling

• Handlingsplan og præsentation

• Projektafslutning og forankring

MODUL 2
Ledelse af forandringsprocesser (43572) 

2 dage

MODUL 3
Ledelse af teams (43573) 

2 dage

MODUL 4
Projektafslutning – forankring og læring  
(43572 & 43573)  
2 dage

Læring på jobbet

Læring på jobbet

Læring på jobbet



DINE NOTER

Her kan du f.eks. danne dit eget overblik over kursusdatoer og andet.
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Målet med projektledelse er at undgå ”brandslukning” og ad-hoc-løsninger. Et stærkt 
projekt sikrer, at alle kender retningen, så I kommer mest effektivt i mål til tiden.  
 
Hvis du er skarp, når det kommer til at formulere projektets mål, din rolle som  
projektleder og styring af projektets faser, så øges sandsynligheden markant for,  
at dine projekter bliver en succes.

HVORFOR SKAL DU VÆRE  
SKARP TIL PROJEKTLEDELSE?
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PRAKTISKE  
OPLYSNINGER

Uddannelsen er udviklet af Referencegruppen for Ledelse, som består af: 

Dansk Industri

Dansk Erhverv

Kommunernes Landsforening

HK

Lederne 

Referencegruppen for Ledelse er en del af Efteruddannelsesudvalget 
for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse (HAKL).

Uddannelsen er en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), som er 
sammensat af følgende uddannelsesmål:

• Projektledelse (49445)

• Ledelse af forandringsprocesser (43572)

• Ledelse af teams/produktionsgrupper (43573)

AMU-målgruppen er personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervs-
uddannelsesniveau. Alle der falder inden for målgruppen kan få offentlig støtte til 
uddannelsen. Der skal dog betales et mindre deltagergebyr. Der ydes også tilskud til 
løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse), transport og kost/logi efter gældende regler. Har 
du en videregående uddannelse, kan du også deltage, men uden tilskud.

Læs mere:  www.kursus.unord.dk

Tilmelding:  www.voksenuddannelse.dk

Kontakt U/NORD Kursuscenter for mere info og tilmelding - salg@unord.dk

U/NORD Kursuscenter

Peder Oxes Allé 4, 3400 Hillerød
Lundtoftevej 93, 2800 Lyngby

www.kursus.unord.dk - Telefon 48 29 00 07
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