
I gang med Agile
Et komplet forløb, hvor du som projektleder kommer godt i 
gang med agile metoder og får de værktøjer, du har brug for.
På dette forløb lærer du at bruge de letteste og hurtigste værktøjer til estimering, planlægning, opfølgning, 
risikostyring og interessentanalyse. Du får øvelser i agil projektledelse, hvor du lærer at bruge scrum og andre 
udvalgte metoder i dit eget projekt. Du får konkrete værktøjer, som du kan implementere med det samme i din 
projektledelse.

Scrum er baseret på selvstyrende teams. Det vil sige, at der ikke er nogen formel leder. Det er en kunst at lede uden 
formel autoritet – og den kunst lærer du i dette forløb, så du er klædt på til hjælpe dit team igennem og levere 
forretningsværdi.

Spar penge ved køb af hele pakken

Du sparer ca. 15 %, hvis du køber denne pakke, som består af de to nedenstående kurser, ift. at købe kurserne hver 
for sig*.

Agil projektledelse
Den agile metode lærer dig at arbejde hurtigt, værdsætte processen og være parat til forandring.
Læs mere om Agil projektledelse

Uformel ledelse
Få opbakning som uformel leder, når du har en rolle med stort ansvar men uden formelt mandat. 
Læs mere om Det uformelle lederskab

*Kurserne skal bestilles samlet og afvikles inden for et år i den rækkefølge, der passer dig bedst. Såfremt du 
afmelder et af kurserne, vil du blive faktureret fuld pris på det kursus, du har deltaget på.

Hvad er agil projektledelse?

Som projektleder kan du ikke længere styre uden om den agile arbejdsmetode, fordi kernen i agil projektledelse er 
hurtigskabende værdi. I agil projektledelse deler vi et projekt op i mindre etaper, i sprints. Så kan kan du hele tiden 
reagere på de forandringer, der måtte komme undervejs i processen og prioritere, hvad der er vigtigst.
Læs mere om den agile metode

Hvem deltager på kurset?

Forløbet er for projektledere og projektdeltagere i alle typer projekter, fx projektledere, planlæggere, programmører, 
analytikere, specialister, metode/teknikstøtter eller tilsvarende.

Det forventes, at du har kendskab til projektarbejde fra flere projekter.

https://www.mannaz.com/da/projektmodel/analysefasen/risikostyring-guidelines/
https://www.mannaz.com/da/projektmodel/analysefasen/interesssentanalysen/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/scrum/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/agil-projektledelse/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/det-uformelle-lederskab/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/agil-projektledelse/
https://www.mannaz.com/da/projektlederens-vaerktojskasse/


Udbytte
Dit udbytte

• Gør dit projekt agilt fra ide over plan til faktisk forandring

• Vælg mellem agile eller plandrevne fremgangsmåder

• Benyt agile teknikker og metoder til projektledelse

• Værktøjer der hjælper dig i dit uformelle lederskab

• Større gennemslagskraft og succes som uformel leder

Din virksomheds udbytte

• Forandringsparate projekter, der leverer hurtige resultater

• Projektledere, der evner at håndtere mange forandringer

• Større værdi og hurtigere leverancer fra projekter

• En person med evne til at kommunikere klart og konstruktivt i organisationen

• Optimering af det tværfaglige samarbejde på tværs af projekter og teams

Hvad er SAFe og Scrum?

 

Undervisning hos Mannaz

Hos Mannaz fokuserer vi på praksisnær læring og viden, der skaber resultater.

Vores undervisere har derfor praktisk erfaring med implementering af projekter, og de hjælper dagligt virksomheder 
og organisationer med at indfri deres fulde potentiale.

Hør mere om undervisning hos Mannaz i denne video med Signe Hyldgard Heskia, som er Senior Vice President for 
Learning i Mannaz.

https://www.mannaz.com/wp-
content/uploads/2019/09/Mannaz_Signe_Praksisnaer_laering_Projektledelse_Bredformat_under100-
mb_V1_mSub.mp4

Kursusoversigt

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/mannaz.com/httpdocs/wp-
content/themes/mannaz/content/course_dates.php on line 255

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/dit-personlige-lederskab/
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/09/Mannaz_Signe_Praksisnaer_laering_Projektledelse_Bredformat_under100-mb_V1_mSub.mp4
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/09/Mannaz_Signe_Praksisnaer_laering_Projektledelse_Bredformat_under100-mb_V1_mSub.mp4
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/09/Mannaz_Signe_Praksisnaer_laering_Projektledelse_Bredformat_under100-mb_V1_mSub.mp4


Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/i-gang-med-agile-projektledelse/

Vidste du...?

Interne kurser

Alle vores kurser kan holdes kun for din virksomhed – enten ude i virksomheden eller virtuelt. Der er god økonomi i 
interne kurser, og fælles læring skaber fællesskab. Kurset tilpasses jeres konkrete ønsker og behov.

Få mere viden

Personlighedstest

Hos Mannaz tilbyder vi et hav af forskellige tests/målinger med feedbacksamtale, så du kan blive en endnu bedre 
version af dig selv. Du kan bl.a. vælge mellem MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 360° m.m.

Læs mere

Coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling, kan du supplere dit kursus med coachingsamtaler. 
Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års erfaring inden for dit felt.

Køb coaching

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.

Se engelske kurser

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?

Det er menneskene.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/i-gang-med-agile-projektledelse/
https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlighedstest/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlig-coaching/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i 
organisationer.

 
Udvikling siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Praksisnær læring Ny viden har først værdi, når den bliver taget i brug. Læs om Mannaz 
Udvikling verden over Vi har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 
Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyede konsulentydelser. Se alle ydelser 

https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser

