
Kom godt i gang som 
projektleder
Vil du have styr på de grundlæggende værktøjer inden for 
projektledelse? Og har du brug for fleksibilitet i 
gennemførelsen af kurset. Så er Projektledelse 1 – Flex det 
rette for dig.

Dette kursus i projektledelse baserer sig på ”flipped 
classroom”-konceptet, som betyder, at det afvikles i et unikt 
miks af online læring og fysisk tilstedeværelse. Med denne 
fleksible tilgang til læring får du det bedste fra to verdener. 
De effektive e-læringsmoduler og det digitale selvstudie 
giver dig en grundlæggende forståelse for de mest effektive 
projektlederværktøjer og på de to højintense dage træner 
du ved fysisk fremmøde dine kompetencer med andre 
ligesindede.

Kurset vil klæde dig på med en helhedsforståelse af 
projektarbejdsformen og give dig en forståelse af, hvordan 
du bliver en værdsat projektleder. Du får bl.a. styr på 
interessentanalyse, målformulering og planlægning. Efter 
kurset er du således i stand til at gennemføre effektive 
projekter som projektleder på mindre projekter. 
Projektledelse 1 – Flex er også en del af Mannaz 
Projektlederuddannelse.

Dette kursus kan også tages som kursus med 3 dages 
fysisk tilstedeværelse, hvis den fleksible tilgang og online 
læringen ikke er din foretrukne læringsform. Læs mere her.

Hvis du er i tvivl om, hvilket forløb der er det rette for dig, 
kan du kontakte René Fabricius Weichel, tlf. 4517 6140 
eller rwf@mannaz.com.

Varighed: 

Næste ledige afholdelse: 
- 

Projektledelse 1 – Flex
Et kursus i grundlæggende projektledelse, der kombinerer 
online læring med fysisk tilstedeværelse.

Hvad er ”flipped classroom”?

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse-1/
mailto:rwf@mannaz.com


”Flipped classroom” betyder, at den traditionelle læringsform vendes på hovedet, og undervisningen flyttes fra det 
klassiske undervisningsforum til et mere fleksibelt og dynamisk læringsrum. ”Flipped classroom” gør det muligt at 
lære på forskellige måder og gør undervisningen mere uafhængig af tid og sted. På dette ”Projektledelse 1”-Flex 
forløb kombinerer vi virtuelt kickoff, digitalt selvstudie, e-læring og casearbejde med sparring i læringsmakkerpar 
samt to intensive træningsdage med fysisk fremmøde.

 

Hvem deltager?
Du er projektleder eller kommende projektleder, og du ønsker at få overblik over et projekt, dets indhold og metode. 
Måske står du

overfor et konkret projekt eller nogle tværgående problemstillinger i relation til forandringer i organisationen og dens

produkter/ydelser. Selvom du har arbejdet med projekter i nogle år, er der stadig meget nyt at lære på kurset. Du 
vælger dette forløb, hvis du søger en fleksibilitet i gennemførelsen af kurset og ønsker et miks af online læring og 
fysisk tilstedeværelse.

 

På kurset arbejder du med:
• Projektarbejdsformen

• Hvad er projektarbejde – projektarbejde trin for trin

• Metoder til at styre og sikre fremdrift

• Projekttrekanten (tid, ressourcer, indhold)

• Interessentanalyse

• Organisering og planlægning af arbejdet

• Projektværktøjskassen

• Udvikling af en business case

• Målformulering

• Risikoanalyse

 

Udbytte
Dit udbytte

• Grundlæggende metoder og værktøjer

• Forstå og være bevidst om din rolle som projektleder

• Lær at udnytte de stærke sider hos deltagerne i projektet

• Skab godt samarbejde i projektgruppen

• Forstå ledelsesprocesserne

• Skab godt samarbejde med interessenter



 

Din virksomheds udbytte

• En projektleder, der kan velgennemføre projekter internt og eksternt

• En projektleder, der kan give kvalificeret sparring til interessenter og ledelse

• En projektleder, der effektiv kan organisere projektteamet
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Prisen dækker over:

Før kurset

• Invitation til 2-timers gratis møde om God læring (afholdes i Hørsholm)

• Virtuelt kickoff af kursusleder/seniorkonsulent, herunder: 
◦ Introduktion til det samlede forløb

◦ Præsentation af deltagere

◦ Inddeling i læringspar

◦ Udlevering af – samt introduktion til – case

• Pre-test til de digitale læringsmoduler

• Online læringsmoduler

• Kursusmaterialer via Mit Mannaz

Du skal forvente, et tidsforbrug i forberedelsesfasen på 1-1½ dag. For at få det optimale ud af forløbet og de to dage 
med fysisk tilstedeværelse, er det vigtigt, at du prioriterer den digitale forberedelse.

 

Under kurset

• 2 højintense dage med fysisk fremmøde

• Forplejning

• Adgang til Projektværkstøjskasse – Projektlederens virtuelle værktøjskasse

 

Efter kurset
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• Post-test til de digitale læringsmoduler

• Peer-review i læringspar (forankring i praksis)

• Kursusbevis

 

 

Praktisk gennemførelse
Dette kursus består af virtuel kickoff, digital selvstudie, e-læring, casearbejde, sparring i læringsmakkerpar samt to 
dage med fysisk tilstedeværelse og intensiv træning med en erfaren seniorkonsulent.

Grundet den intense læringsform er det særligt vigtigt, at du har evnen til at være selvstuderende og 
selvreflekterende samt have en høj grad af selvdisciplin. Du skal ligeledes besidde kompetencen til at kunne 
arbejde, lære og skabe relationer virtuelt og på distancen.

Forløbet er langt an på, at man møder velforberedt og har gennemgået al online læring hjemmefra, således at 
gruppen har det samme vidensniveau, som danner udgangspunktet for de to dage med fysisk tilstedeværelse. Det 
er derfor en afgørende forudsætning for din egen maksimale udvikling, at du afser og prioriterer tiden op til med 
forberedelsen.

 

Undervisningsdagene – start til slut
Dag 1: 09.00-17.00

Dag 2: 09.00-17.00

VIGTIGT! Du skal forvente at bruge 1-1½ dag på træning, casearbejdet m.m. i forberedelsesfasen (selvstudiet) før 
de to højintense dage med fysisk fremmøde.

 

 

Konsulenter
På kurset møder du erfarne undervisere og konsulenter i Mannaz, som alle har praktisk erfaring med projekter.


