
Praktisk projektledelse
i byggeriet

kursus.learnmark.dk/projektledelse

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.



Om uddannelsen

Praktisk info Indhold

Dit udbytte
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.

Dato og tilmelding
Se kursus.learnmark.dk/projektledelse.
 
Pris*
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller 
selvforsørgende: 1.728,00 kr.
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for 
ledige): 5.137,35 kr.

Godtgørelse 
Faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende 
kan søge VEU-godtgørelse, som pt udgør 
kr. 120,50 kr. i timen. Hos Dansk Byggeri eller 
associeret organisation kan du få yderligere 
65,00 kr. i timen. 

Yderligere info
Jannie Lund Sørensen, kursussekretær
M: 4212  7239,  E: jsn@learnmark.dk 
 
Lene Glyngø, chefkonsulent og underviser
M: 4212 7422, E: lgje@learnmark.dk

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: Ledelse af bæredygtig 
forretningsudvikling (45214) - 3 dage
• Viden om grøn omstilling - 17 verdensmål.
• Kendskab til almindeligt kendte ledelsesteorier
• Identifikation og planlægning af 

optimeringsprocesser
• Motivation og inddragelse af projektdeltagere i 

indsatserne for bæredygtig forretningsudvikling. 

*2022-priser

varighed
 9 dage fordelt  

over 2 måneder


