INBJUDAN

VÄLKOMMEN TILL

Projektledning Grund
11-12 OKT + 8-9 NOV 2022
SAMBIBLIOTEKET/HÄRNÖSANDS BIBLIOTEK
Universitetsbacken 3, HÄRNÖSAND

Du är varmt välkommen!

Projektledning Grundutbildning
OM KURSEN Detta är Grundkursen för dig som skall driva projekt enligt
Västernorrlands gemensamma generiska projektmodell och metod. Du får en
gedigen utbildning i projektmodellen, projektstyrning och projektledarskap. Du ges
möjlighet att praktiskt använda checklistor och mallar i ett övningsprojekt, så att du
sedan självständigt och tryggt kan leda utvecklingsprojekt.
VÄLKOMMEN Utbildningen riktar sig till projektledare och blivande projektledare i
Västernorrlands län och är en del av vår länsgemensamma utbildningssatsning.
KURSLEDARE Mikael Augustsson, Pro&Pro AB, mikael.augustsson@proandpro.se
DATUM, TID Kursen är uppdelad i två block med mellanliggande eget arbete
omfattande ca en halv dag.
Block 1

11-12 okt 2022, kl. 09.15-16.45

Block 2

8-9 nov 2022, kl. 09.15-16.45

PLATS Sambiblioteket/Härnösands bibliotek, Universitetsbacken 3, Härnösand.
Parkeringsplatser: Info kring parkeringsplatser, se ”Inför ditt besök”.
ANMÄLAN Du anmäler dig senast 23 sep 2022 <Till Anmälan – klicka här!>
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. 100% av kursavgiften debiteras.
Kursplatsen kan naturligtvis överlåtas till annan medarbetare inom den egna
organisationen. Max antal deltagare 20 st.
PRIS 7.000 kr + moms/deltagare. Priset inkluderar kursavgift, dokumentation och
diplom. Vid fysiska utbildningar ingår även lunch och fika i priset.
FRÅGOR kring utbildningens upplägg och innehåll, kontakta Mikael Augustsson,
mikael.augustsson@proandpro.se, 073- 600 43 78.
För övriga frågor, ändring och avanmälan skriv till anmalan@kfvn.se eller kontakta
Inger Lind, 070-229 86 96.

Presentation av utbildningen

Grundläggande projektutbildning 2+2 dagar
Kursbeskrivning
Detta är en komplett projektledarutbildning som följer
Västernorrlands projektmodell, där vi går från projektidé till
levererat projekt. Kursen ger dig den senaste metodiken från
PMI och även en inblick i agila utvecklingsmetoder.
Framtidens projektledare behöver god förmåga att kombinera
projektmetodik, ledarskap och styrgruppsarbete.

PMI
Project Management Insitute är
världens ledande sammanslutning
för projekt- och programledning.
AGIL
Agil projektledning är en metod
för att kontinuerligt leverera
funktioner genom iterativ
utveckling under projektets
livscykel.

Målgrupp
Projektledare och blivande projektledare i Västernorrlands län som arbetar inom kommunal
förvaltning eller i kommunala bolag.
Längd
2 + 2 dagar, med mellanliggande eget arbete omfattande ca ½ dag.
Upplägg
Inspirerande och lärorika föreläsningar, gemensamma diskussioner och problemlösning,
korta quizzar, och tillämpningsuppgifter i grupp och individuellt.
Utbildningsinnehåll
•
•
•

Västernorrlands projektmodell: Projektets faser från förstudie till avslut,
beslutspunkter, milstolpar, roller & ansvar (beställare, styrgrupp, projektledare),
nyckeldokumentation och effekthemtagning.
Projektstyrning: Definiera, planera, driva, följa upp och avsluta projekt.
Ändringshantering, riskhantering, resurshantering, agil utveckling.
Projektledarskap: Leda projektgrupp, kommunikation, intressenthantering,
grupputveckling, situationsanpassat ledarskap, workshopledning, förändringsledning

Kursdokumentation
Föreläsningsmaterial, övningar, checklistor och mallar.
Digitalt diplom erhålls efter fullgjord utbildning.
Välkommen med din anmälan!

