
DEN GRUNDLÆGGENDE 
PROJEKTLEDERUDDANNELSE
Et 9 dages kursusforløb for dig der arbejder med projekter

Start Thisted:
24. februar 2021

Arbejder du som projektleder,  
eller bliver du involveret i pro-
jekter i nær fremtid, så er den 
Grundlæggende Projektleder- 
uddannelse et godt tilbud til dig. 

Uddannelsen er et udviklings- 
forløb på i alt 9 dage, opbygget af 
4 moduler af 2-3 dages varighed



Formålet med uddannelsen er at du lærer, 
hvordan man praktiserer god projektledelse.
•  Hvad er god projketledelse og hvordan bliver jeg god 
til det?

• Projektlederrollen fra start til slut

• Hvordan vælger jeg den rigtige projektstyringsmodul?

• Projektlederens værktøjer

•  Hvordan styrer du et projekt til succes, herunder fald-
gruber i de forskellige projektfaser og måder at undgå 
disse?

•  Udarbejdelse af en projketplan med aktivitetsoversigt, 
ressourceoversigt, tidsplan med milepæle

•   Hvordan skaber du motivation og engagement, når du 
skal starte et projekt og sammensætte og udvikle en  
projektgruppe/team?

•  Hvordan forankres projektet i forhold til anvendelse og 
læring?

Uddannelsen giver dig også mulighed for at opbygge 
et netværk med andre projektledere.

DEN GRUNDLÆGGENDE 
PROJEKTLEDERUDDANNELSE
9 DAGES KURSUS OPDELT I 4 MODULER

www.kursuscentret.nu •  99 19 19 19  

Priserne er gældende for deltagere i AMU-målgruppen. 
Pris pr. dag kr. 190,-
AMU-deltagere, samlet pris; kr. 1.710,-
Er du ikke i AMU-målgruppen, se priserne på  
www.kursuscentret.nu 

Kursets varighed: 9 dage 

Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen udbydes af Kursuscentret.nu,  
Lerpyttervej 52, Thisted og foregår normalt i 
tidsrummet kl. 8.00 –15.24. 

Min. 12 deltagere.

Til AMU-kurser er der mulighed for at søge om VEU 
godtgørelse efter gældende regler. 
Hvis du er ledig skal deltagelse aftales med Jobcentret 
og din A-kasse.

Thisted:
Modul 1 - 3 dage.  Dato: 24.02.21 - 26.02.21
Modul 2 - 2 dage.  Dato:. 15.03.21 - 16.03.21
Modul 3 - 2 dage.  Dato: 12.04.21 - 13.04.21
Modul 4 - 2 dage. Dato: 26.04.21 - 27.04.21

De 3 AMU-kurser, der indgår er:
Projektledelse, 3 dage, AMU 49445
Ledelse af teams/produktionsgrupper, 3 dage, AMU 43573
Ledelse af forandringsprocesser, 3 dage, AMU 43572 
Hvert fag afsluttes med en AMU-prøve.


