
Kursusindhold
Kurset er opbygget i 4 moduler af 2 til 3 dages varighed. Det samlede forløb varer 9 
dage. Modulerne omfatter bl.a.:

MODUL 1: PROJEKTOPSTART
•	Præcisering af projektbegrebet
•	Projektafgrænsning
•	  Fastsættelse af formål og mål for projektet
•	Typiske faser i et projektforløb
•	 Interessent- og ressourceanalyse
•	  Sammensætning af den optimale projektorganisation
•	Opstart af projekt og projektgruppe

MODUL 2: TEAMUDVIKLING OG LEDELSE
•	  Sammensætning og udvikling af  

teamets kompetencer
•	  Forandringer og faldgruber i team-ledelse
•	  Målstyring som teamledelsesværktøj
•	Samarbejde i projektorganisation
•	Projektplan, møder og logbog
•	  Projektplanlægning og styring af flow
•	  Situationsbestemt ledelse gennem anerkendelse, motivation og engagement

Projektleder
uddannelse

Målgruppe: arbejder du i projekter og har brug for 
nogle grundlæggende redskaber, så er projektleder-
uddannelsen et godt tilbud til dig. Du lærer, hvad god 

projektledelse er og træner i at blive god til det

længere leDeruDDannelse

KURSET ER UDvIKlET 
I SaMaRbEjDE MED 
lEDERUDDannElSES-
UDvalgET 

Organisationer bag udvalget:
•	ledernes Hovedorganisation
•	Handel, Transport og Service- 
 erhvervene
•	Dansk byggeri
•	Dansk Handel og Service
•	Dansk Industri
•	Tekniq
•	Foreningen af mejeriledere 
 og funktionærer
•	Handel og Kontorfunktionær 
 Forbund
•	jordbrugsteknikere i 
 Danmark
•	Sammenslutningen af 
 landbrugets arbejdsgiver- 
 foreninger
•	Kommunernes lands- 
 forening

Kursusmaterialet kan købes 
for kr. 600,- (anbefales).

I forbindelse med kurset 
tilbydes frokostordning.

VenD



MODUL 3: PROJEKTGENNEMFØRELSE
•	  Projektlederens rolle og ledelsesmæssige opgaver
•	gruppe/team udvikling
•	  Konflikter og konflikthåndtering i projekter
•	Økonomi
•	Risikostyring og estimat
•	Præsentationsteknik

MODUL 4: PROJEKTAFSLUTNING OG LÆRING
•	Projektafslutning og forankring
•	Resultat- og procesevaluering
•	Kreativitet og innovation
•	Dokumentation og videnformidling
•	Forankring af læring
•	  afsluttende projektrapport inklusiv resultatvurdering

Der udstedes kursusbevis efter gennemført kursus.

Kursusdatoer
Startdato: 7. september 2015
Slutdato: 2. december 2015

MODUL 1 7.-9. september 2015

MODUL 2 6.-7. oktober 2015

MODUL 3 3.-4. november 2015

MODUL 4 1.-2. december 2015

længere lederuddannelse

40594 Projektledelse - 40593 Lederens projektplanlægning - 43572 Ledelse af forandringsprocesser

Projektleder
uddannelse

lillelundvej 21 :: 7400 Herning 
kursus@herningsholm.dk

www.herningsholm.dk

Yderligere information:

Kursussekretær:
lisbeth Spanggaard tlf.: 7213 4605

Efteruddannelseschef:
leif Kloster tlf. 7213 4849 

lk@ceuherning.dk

aMU kurserne er et uddannelsestilbud 
til alle, både beskæftigede og ledige.

ansatte med et uddannelsesniveau 
til og med erhvervsuddannelse kan 
deltage for 184 kr. pr. dag, og arbejds- 
giveren kan få løntabsgodtgørelse på 
661,6 kr. pr. dag. I øvrigt henvises til 
skolens hjemmeside. Der kan muligvis 
også søges tilskud hos medarbejdernes 
kompetencefonde, se f.eks. www.ud-
dannelsesfonde.dk

ledige med ret til 6 ugers jobrettet ud-
dannelse kan deltage på alle kurser. 
Undervisningen gennemføres i skolens 
lokaler i tidsrummet 8.00 til 15.24. Til-
melding foretages på skolens hjemme- 
side eller på www.efteruddannelse.dk

Der udstedes kursusbevis efter gen- 
nemført kursus. Det udleverede kursus- 
materiale er ikke med i prisen, men 
kan købes.

Der tages forbehold for ændringer inden 
for aMU området, herunder økono-
miske rammer.

ARbEJDSMARKEDS 
UDDANNELSE

(AMU)


