PRAKTISK
PROJEKTLEDELSE
I BYGGERIET
Arbejder du i byggebranchen som sjakbajs eller projektleder, eller
har du en ambition om at komme til det, så er uddannelsen ’Praktisk
Projektledelse’ et godt tilbud til dig.
Uddannelsen udstyrer dig med en række værktøjer og metoder til at
kunne gennemføre mere effektive byggeprojekter. Du bliver bevidst
om din personlige rolle og bliver i stand til at arbejde målrettet med
projektstyring, udvikling, trivsel og samarbejde i projektet.

LEARNMARK.DK/KURSER

OM UDDANNELSEN
DIT UDBYTTE

VARIGHED

9 dage fordelt
over 2 måneder

PRAKTISK
INFO
DATO

Projektlederuddannelsen er
modulopbygget og varer 9 dage fordelt
over 2 måneder.
Uddannelsen starter op løbende.
Se kommende datoer på
learnmark.dk/ledelse.

UNDERVISERE

Henrik Schalech, som har en baggrund
indenfor byggeri og projekledelse.
Lene Glyngø, som i mange år har
beskæftiget sig med projektledelse og
ledelse.

PRIS*

Ufaglært/faglært: kr. 1.582,00
Højtuddannet: kr. 5.361,00
For deltagere i AMU-målgruppen er der
mulighed for at få VEU-godtgørelse
(løntabsgodtgørelse), som pt udgør kr.
120,50 kr. i timen.
Dertil kan medlemmer af Dansk Byggeri
eller associeret organisation få yderligere
kr. 55 i timen. Det samlede tilskud bliver
således kr. 174,05 i timen.
Ledige med ret til aktivering kan deltage
gratis, idet jobcentret betaler den fulde
kursuspris.

TILMELDING

Du tilmelder dig på learnmark.dk/ledelse

YDERLIGERE INFO

Jette Nielsen, kursussekretær
T: 88 16 36 47, E: jvni@learnmark.dk
Lene Glyngø, chefkonsulent og underviser
M: 42 12 74 22, E: lgje@learnmark.dk
*2021-priser

Du får en solid værktøjskasse, du straks kan sætte i spil i din
virksomhed. Du lærer at organisere ud fra teamets forudsætninger
og at skabe en fælles forståelse og samtidig indfri projektets mål til
tiden og indenfor de fastlagte rammer.
Uddannelsen sætter fokus på alle projektets faser. Du får værktøjer,
der hjælper dig med at bevare overblikket og styre projektet fra
start til slut. Du oplever værdien af at have en projektplan og lærer
via praktiske øvelser og opgaver at håndtere projektets mange
udfordringer. Samtidig får du værk-tøjer, der vil styrke din personlige
gennemslagskraft, kommunikation og samarbejdet i projektgruppen.

UNDERVISNINGSFORM

Uddannelsen er praksisorienteret og bygger på et procesorienteret
læringsforløb, der veksler mellem teori-oplæg, 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 sjakbajser og projektledere, hvilket giver dig
mulighed for at opbygge et netværk.

MÅLGRUPPE

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

INDHOLD
MODUL 1:
•PROJEKTLEDELSE (49445) - 3 DAGE 		
Projektets fundament og faser
Idebeskrivelse og planlægning
Projektlederens rolle og opgaver
Projektets mål og rammer
MODUL 2:
LEDELSE AF TEAMS (43573) - 3 DAGE 		
Udvikling af teamet og samarbejde
Forandringer og faldgruber i teamledelse
Motivation og engagement
Afdække og anvende relevante ledelsesstile
MODUL 3:
KOMMUNIKATIONS- OG SAMARBEJDSMETODER
PÅ BYGGEPLADS (43748) - 2 DAGE
Byggepladsens interne kommunikation og konfliktløsning
Samarbejde mellem forskellige faggrupper på byggepladsen
Kommunikations- og samarbejdsmetoder der fremme arbejdsklimaet
Metoder til kvalitets- og produktivitetsforøgelse i byggeprocessen
MØDELEDELSE (47754) - 1 DAG
Byggemøder - en vigtig del af byggeledelsen
Effektiv ledelse af byggemøder
Mødeprocesser med værdi for alle involverede parter
Mødets dagsorden og referat

