
Videre med projektledelse – virtuelt 
forløb
Gennemførelse, resultater og afslutning
Når projektet skal føres ud i livet
– Få hjælp på vores virtuelle forløb
Mannaz tilbyder et virtuelt forløb, som giver dig de videregående elementer inden for projektledelse. Forløbet er tilrettelagt som en blanding af e-læring og 
virtuelle sessioner, hvor du møder dine medkursister og din underviser.
Mannaz har i årevis leveret virtuelle skræddersyede projektlederforløb til virksomheder, og vi har sammensat et program med dokumenteret effekt, der 
trækker på vores lange erfaring om, hvordan virtuel læring omsættes til praksis og forankring.
Forløbet kan tages uafhængigt, men er en naturlig forlængelse af det virtuelle forløb “Grundlæggende projektledelse”.
 
Videre med projektledelse – virtuelt forløb

Gennemførelse, resultater og afslutning
3 dages kursus 
3 moduler 
1 kursussteder 
Virtuel 5.999 kr ekskl. moms 
Vælg dato og lokation
23. apr - 7. maj 2021 Virtual session, Zoom el. MS Teams 
Tilmeld 
14. jun - 28. jun 2021 Virtual session, Zoom el. MS Teams 
Tilmeld 
30. aug - 16. sep 2021 Virtual session, Zoom el. MS Teams 
Tilmeld 
26. nov - 10. dec 2021 Virtual session, Zoom el. MS Teams 
Tilmeld 
Se alle datoer og steder 
Kurset kan holdes hos jer – læs mere 
Test, om du er klar
Tag testen, og tjek om du har den faglige baggrund til at starte på dette videregående kursus.
For at deltage på “Videre med projektledelse” forudsættes det, at du har en faglig baggrund svarende til kurset “Grundlæggende projektledelse – virtuelt 
forløb”, “Projektledelse 1” (grundlæggende projektledelse og værktøjer) eller et andet kursus, der dækker området.
Test dig selv, og find ud af, om du har den faglige baggrund.
Tilmelding til samlet virtuelt projektledelsesforløb
Tilmelder du dig begge Mannaz’ virtuelle projektledelseskurser samlet, dvs. “Grundlæggende projektledelse – virtuelt forløb” og “Videre med projektledelse – 
virtuelt forløb”, er prisen 9.999 kr. (normalprisen er 11.998 kr.).

Hvem deltager?
Erfarne projektledere og delprojektledere, der ønsker at blive bedre til at levere under komplekse omgivelser og konstante forandringer.
For at kunne deltage på kurset skal du have en faglig baggrund svarende til “Grundlæggende projektledelse – virtuelt forløb”, “Projektledelse 1” eller et andet 
kursus, der har givet dig grundlæggende indsigt i projektledelse og projektledelsesværktøjer. Du skal også have erfaring fra mindst 1 projekt som 
projektleder.
“Videre med projektledelse – virtuelt forløb” henvender sig til alle brancher, faggrupper og organisationer.
Ønsker du et kursus med fysisk fremmøde vil kurset “Projektledelse 1” være relevant for dig. Er du it projektleder eller involveret i it-relaterede projekter, kan 
du med fordel se på “It Projektledelse 1″.
 
Skab de bedste resultater
Efter en god opstart med planlægningsworkshop og organisering kommer det lange seje træk, hvor resultaterne skal indfries. Dette kursus er et 
videregående projektlederkursus, hvor du lærer at anvende en række ledelses- og styringsmetoder inden for projektledelse, som giver bedre overblik og 
bedre beslutningsgrundlag i kritiske situationer.
Du lærer at navigere gennem forskellige faser af projektledelse under skiftende forudsætninger med fokus på fremdrift, resultatskabelse og afslutning af 
projektet.

På kurset arbejder du med
Effektiv gennemførelse og afslutning af et projekt
Cost-benefit analyser
Projektlederens rolle som facilitator
Opbygning af projektteams og teamudvikling
Monitorering og rapportering
Håndtering af ændringer og uforudsete hændelser
Forskellige projektstyringsmetoder
Forandringsledelse
Effektiv projektledelse
Mød vores projektkonsulent Henrik Bjerregaard, og få gode råd til, hvordan du bedst navigerer i hverdagen som projektleder.

https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2020/07/Mannaz_Henrik-Bjerregaard_Gode-

https://www.mannaz.com/da/artikler/projektledelse/virtuellaering/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse-1-som-virtuelt-kursus/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/videre-med-projektledelse-virtuelt-forlob/?pdf=1&random=637510716568531463#
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/videre-med-projektledelse-virtuelt-forlob/?pdf=1&random=637510716568531463#
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/videre-med-projektledelse-virtuelt-forlob/?pdf=1&random=637510716568531463#
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/videre-med-projektledelse-virtuelt-forlob/?pdf=1&random=637510716568531463#
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/videre-med-projektledelse-virtuelt-forlob/?pdf=1&random=637510716568531463#
https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/
https://www.mannaz.com/da/inspiration/test-dig-selv/er-du-klar-til-projektledelse/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse-1/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/it-projektledelse-1/
https://www.mannaz.com/da/projektmodel/analysefasen/cost-benefit-analysen/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/forandringsledelse/
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2020/07/Mannaz_Henrik-Bjerregaard_Gode-rad_Alle-rad_Bredt-format_Under_100mb_V1_mSub.mp4
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2020/07/Mannaz_Henrik-Bjerregaard_Gode-rad_Alle-rad_Bredt-format_Under_100mb_V1_mSub.mp4


rad_Alle-rad_Bredt-format_Under_100mb_V1_mSub.mp4

Udbytte
Dit udbytte
Skab professionelle og effektive rammer for projekt og projektteam i gennemførelses- og afslutningsfasen
Håndtér ændringer, så projektet bliver på sporet
Led forandringer – både i projektet og hos interessenter
Målret din kommunikation til projektteam og omverden
Evaluér løbende og hold gang i fremdriften
Målret din ledelsesindsats
Din virksomheds udbytte
Projekter, der kommer sikkert i mål
Effektiv håndtering af uforudsete ændringer i et projekt
Enkel og målrettet kommunikation til alle interessenter
En projektleder der fungerer som facilitator gennem hele projektet
Vellykkede projekter med ønskede resultater

Tjek om niveauet er det rigtige for dig
Varighed 5 min.
TAG ONLINE TEST 

 
Er der noget, du er i tvivl om? 
Lad mig ringe dig op for personlig vejledning.
Dörte Gagalon-Shaw
+45 4517 6001
dgs@mannaz.com 
Bliv ringet op 

Kursusoversigt
Varighed 3 dage 
Modul 3 moduler 
Overnatning Nej 
Pris ekskl. moms 5.999 kr 
Sted:Hele landet
Dato
Ledighed
Pris ekskl. moms
Sted Virtual session, Zoom el. MS Teams 
Dato 23. apr - 7. maj 2021 Se detaljer 
Modul 3 moduler 
Overnatning Nej 
Ledighed Ledige pladser 
Pris 5.999 kr ekskl. moms Tilmeld 
Se detaljer 
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt (CET)
Modul
Sted Virtual session 
Dag 1 
Dato 23-04-2021 
Tidspunkt 13:00 - 15:00 
Modul Virtuel session 1 
Sted Virtual session 
Dag 1 
Dato 29-04-2021 
Tidspunkt 13:00 - 15:00 
Modul Virtuel session 2 
Sted Virtual session 
Dag 1 
Dato 07-05-2021 
Tidspunkt 13:00 - 15:00 
Modul Virtuel session 3 
Tilmeld 
Sted Virtual session, Zoom el. MS Teams 
Dato 14. jun - 28. jun 2021 Se detaljer 
Modul 3 moduler 
Overnatning Nej 
Ledighed Ledige pladser 
Pris 5.999 kr ekskl. moms Tilmeld 

https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2020/07/Mannaz_Henrik-Bjerregaard_Gode-rad_Alle-rad_Bredt-format_Under_100mb_V1_mSub.mp4
https://www.mannaz.com/da/inspiration/test-dig-selv/er-projektledelse-din-karrierevej/
mailto:dgs@mannaz.com
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/videre-med-projektledelse-virtuelt-forlob/?pdf=1&random=637510716568531463#course-contact
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/videre-med-projektledelse-virtuelt-forlob/?pdf=1&random=637510716568531463#
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/videre-med-projektledelse-virtuelt-forlob/?pdf=1&random=637510716568531463#
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/videre-med-projektledelse-virtuelt-forlob/?pdf=1&random=637510716568531463#


Se detaljer 
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt (CET)
Modul
Sted Virtual session 
Dag 1 
Dato 14-06-2021 
Tidspunkt 13:00 - 15:00 
Modul Virtuel session 1 
Sted Virtual session 
Dag 1 
Dato 21-06-2021 
Tidspunkt 13:00 - 15:00 
Modul Virtuel session 2 
Sted Virtual session 
Dag 1 
Dato 28-06-2021 
Tidspunkt 13:00 - 15:00 
Modul Virtuel session 3 
Tilmeld 
Sted Virtual session, Zoom el. MS Teams 
Dato 30. aug - 16. sep 2021 Se detaljer 
Modul 3 moduler 
Overnatning Nej 
Ledighed Ledige pladser 
Pris 5.999 kr ekskl. moms Tilmeld 
Se detaljer 
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt (CET)
Modul
Sted Virtual session 
Dag 1 
Dato 30-08-2021 
Tidspunkt 13:00 - 15:00 
Modul Virtuel session 1 
Sted Virtual session 
Dag 1 
Dato 06-09-2021 
Tidspunkt 13:00 - 15:00 
Modul Virtuel session 2 
Sted Virtual session 
Dag 1 
Dato 16-09-2021 
Tidspunkt 13:00 - 15:00 
Modul Virtuel session 3 
Tilmeld 
Sted Virtual session, Zoom el. MS Teams 
Dato 26. nov - 10. dec 2021 Se detaljer 
Modul 3 moduler 
Overnatning Nej 
Ledighed Ledige pladser 
Pris 5.999 kr ekskl. moms Tilmeld 
Se detaljer 
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt (CET)
Modul
Sted Virtual session 
Dag 1 
Dato 26-11-2021 
Tidspunkt 13:00 - 15:00 
Modul Virtuel session 1 
Sted Virtual session 
Dag 1 
Dato 03-12-2021 
Tidspunkt 13:00 - 15:00 
Modul Virtuel session 2 
Sted Virtual session 
Dag 1 
Dato 10-12-2021 
Tidspunkt 13:00 - 15:00 
Modul Virtuel session 3 
Tilmeld 
Hele landet 

Se valgte  

Prisen dækker over
Før kurset
Gratis adgang til e-læringsmodulet ”God læring”, som giver redskaber til, hvordan du både før, under og efter din deltagelse øger værdien af dit 
kursus/uddannelse

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/videre-med-projektledelse-virtuelt-forlob/?pdf=1&random=637510716568531463#
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/videre-med-projektledelse-virtuelt-forlob/?pdf=1&random=637510716568531463#
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/videre-med-projektledelse-virtuelt-forlob/?pdf=1&random=637510716568531463#
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/videre-med-projektledelse-virtuelt-forlob/?pdf=1&random=637510716568531463#
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/videre-med-projektledelse-virtuelt-forlob/?pdf=1&random=637510716568531463#


Kursusmaterialer via Mit Mannaz
Under kurset
Adgang til vores e-læringsmoduler
4 virtuelle sessioner med “live” underviser
Adgang til Projektværkstøjskasse – Projektlederens virtuelle værktøjskasse
Efter kurset
Kursusbevis
Praktisk gennemførelse
Undervisningen er sammensat af vores gennemtestede digitale e-læringsmoduler samt plenum- og gruppearbejde i virtuelle sessioner.
Du vil modtage et link til My Mannaz, hvorfra du kan tilgå din læringsplatform. Derudover vil du dagen før de planlagte virtuelle sessioner modtage et link til et 
virtuelt videomøde.
Undervejs i forløbet vil du få dybdegående indsigt i relevant viden og værktøjer, hvilket også vil blive genstand for diskussion i de virtuelle sessioner.
Læs mere om virtuel læring her.

Opbygning af forløb og virtuelle sessioner
Din læringsrejse er delt op i fire faser, som tilsammen udgør hele det virtuelle forløb ”Videre med projektledelse”.
Hver fase består af en række e-læringsmoduler samt en virtuel session, hvor du vil møde andre kursister, der er nået lige så langt som dig. 
Din læringsrejse er skruet sammen således, at du i slutningen af hver fase inviteres til en virtuel session. Der er altså tre faser og tre virtuelle sessioner i løbet 
af din læringsrejse.
Fase 1: Teamudvikling og projektlederen som  facilitator
Artikler
Opgaver
Virtuel session 1
Fase 2: Feedback og cost-benefit analyser
1 e-læringsmodul (ca. 50 min)
Opgaver
Virtuel session 2
Fase 3: Styregruppen og monitorering
2 e-læringsmoduler (ca. 1 time og 45 min)
Opgaver
Virtuel session 3
 
Fase 4: Håndtering af forandringer og nedlukning
2 e-læringsmoduler (ca. 1 time og 15 min)
Opgaver
Virtuel session 4

Undervisere
På kurset møder du erfarne undervisere og konsulenter i Mannaz, som har praktisk erfaring med projekter og er eksperter i at omsætte viden via virtuelle 
sessioner.

Lars Østerby 
Lars  Østerby har arbejdet som leder og projektleder i 22 år inden han tiltrådte i Mannaz. Dette inkluderer stillinger i  Carlsberg, Dyrup, Hempel og DS Smith 
Packaging. Opgaverne omkring projektledelse har bestået i produktudvikling, IT-projekter og organisationsudvikling. Desuden har Lars stor erfaring som 
projektejer og som deltager i styregrupper på senior niveau. Lars underviser i Mannaz i projektledelse og ledelse samt udfører rådgivning indenfor 
projektledelse, programledelse og strategi.

Martin Bo Nielsen 
Martin Bo Nielsen har mere end 10 års erfaring som konsulent indenfor projektledelse. Som underviser har han undervist over 2.000 projektledere både i 
Danmark og internationalt. Som projektleder har han implementeret projektledelsesmodeller i flere forskellige private og offentlige organisationer. Martin 
underviser også i agile projektledelsesformer og gennemfører desuden uddannelser for teamledere og andre linjeledere.

Relaterede kurser
Grundlæggende projektledelse - virtuelt forløb
Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og den grundlæggende værktøjskasse til effektive projekter. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, 
målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder. Deltag på vores virtuelle forløb.
3 dage 5.999 krekskl. moms Læs mere 
Projektledelse 4
Sæt fokus på din ledelsesadfærd som projektleder, og få afdækket dit udviklingspotentiale, så det er dig, der leder vejen. Du udvikler din egen dynamiske og 
personlige handlingsplan, som du kan anvende i dit job.
3 dage 17.500 krekskl. moms Læs mere 
PRINCE2® Foundation

https://www.mannaz.com/da/projektmodel/
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/mannaz-digital-leverer-blended-og-virtuel-laering/
https://www.linkedin.com/in/osterbylars/
https://www.linkedin.com/in/martin-bo-nielsen-6207287
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/agil-projektledelse/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/grundlaeggende-projektledelse-virtuelt-forlob/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse-4/


Forøg succesraten i dine projekter ved at anvende en metode, der eliminerer risikoen for fejl og forliste projekter. Kurset afholdes enten med fysisk 
tilstedeværelse eller som virtuelt kursus – det afhænger af den valgte kursusdato.
3 dage 12.900 krekskl. moms Læs mere 

Vil I udvikle jeres egen skræddersyede projektmodel?
Læs mere 

 
Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan Mannaz kan hjælpe din virksomhed med at udvikle jeres egen skræddersyede projektmodel.
Martin Bo Nielsen
+45 8192 5343
mni@mannaz.com 
Bliv ringet op 

Andre muligheder
Interne kurser
Alle vores kurser kan holdes ude hos jer. Der er god økonomi i interne kurser og fælles læring skaber fællesskab i jeres firma.
Kurset holdes kun for jeres virksomhed og tilpasses jeres konkrete ønsker og behov, fx om det skal være med fysisk fremmøde eller virtuelt.
Læs om interne kurser
Engelsk er altid en mulighed
Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos 
jer – fysisk eller virtuelt.
Kontakt os for at høre mere om mulighederne.
Courses in English
Individuel coaching
Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling som fx leder, projektleder eller bare din personlige udvikling, kan du supplere dit kursus eller 
uddannelse med coachingsessioner.
Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års praktisk erfaring inden for dit felt.
Læs mere om coaching

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?
Det er menneskene.
Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i organisationer.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/prince2-foundation/
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/projektledelse/skraeddersy-jeres-egen-projektmodel/
mailto:mni@mannaz.com
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/videre-med-projektledelse-virtuelt-forlob/?pdf=1&random=637510716568531463#course-contact
https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/courses-in-english/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/courses-in-english/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/individuel-coachingforloeb/


Praksisnær læring Ny viden har kun værdi, når den kommer i brug. Om Mannaz 
Book trygt hos os Vi afholder alle kurser med forhøjet sikkerhed. Book trygt os hos 
DIEU blev til Mannaz Siden 1975 har Mannaz leveret praksisnær læring. Vores historie 
Læring verden over Kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Global tilstedeværelse 

https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/
https://www.mannaz.com/da
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/

