
 

Prosjektlederens verktøykasse 
 
Skal du lede eller delta i et prosjekt? Da må du forstå hva som er spesielt med denne arbeidsformen. 
 
Prosjekter er delt i faser som skaper en struktur i framdriften. På kurset får du verktøy og oppgaver 
som lærer deg å håndtere denne måten å jobbe på.  
 
Prosjektfasene følger en plan, men parallelt med planen skjer det også mye med deltagere og 
interessenter i et prosjekt. Mye av dette kan planlegges for, men noe må håndteres når det kommer. 
Dette får du høre mer om på kurset 
 
Målet for kurset er at du skal få forståelse og oversikt over prosjektarbeid og ledelse. For å oppnå 
dette er kurset praktisk rettet. Det blir blant annet aktiv bruk av deltagernes prosjekter og andre 
caser, for å oppnå læring. 
 
Temaer på kurset: 
 
Hva er et prosjekt? 

- Forstå målet 
- Forstå til prosessen i prosjektarbeid 
- Kjenne til POS en prosjektbeskrivelse, prosjektparametere og prioriteringsmatrise 
- Hva er ikke en del av prosjektet 

 
Hva kan bidra til at prosjektet lykkes? 

- Den gode brainstormingen  
- Hvordan bygge et team? 
- Kommunikasjon i prosjekter 
- Konflikthåndtering 
- Delegering 
- Håndtere interessenter 
- Risikohåndtering 

 
Menneskene i prosjektet 

- Atferdsendring i prosjekt  
- Tilbakemeldinger for utvikling 
- Håndtere ressurser og ledere 
- Hvordan lede mennesker 

 
Prosjektverktøy 

- Nettverksdiagram og Work Breakdown Structure (WBS) 
- Kritisk sti 

 
  



 
Du vil lære det viktigste du trenger for å lykkes som prosjektdeltager- og leder, og få kjennskap til de 
klassiske årsaker til at prosjekter feiler. Og du får et enkelt rammeverk og kunnskap i å bruke enkle 
verktøy.  
 
Kursholder er Petter Bakken, Holtskog AS. Han har blant annet lang fartstid fra Hewlet-Packard, hvor 
han hadde flere salgs- og lederstillinger. 
 

 
Tidsplan: 
 
0830 Registrering (kun første dag) 
0900 Start 
1200 Lunsj 
1600 Avslutning 
 
 Pauser blir tatt etter behov 
 

Praktiske opplysninger: 
 
Kursnummer, tid og sted 
20190090 – 7.-8. mai 2019, Bergen 
 
Påmeldingsfrist: 
9. april 2019 
  
Deltakeravgift 
Kr. 8490,- for NITO-medlemmer 
Kr. 9990,- for andre 
Deltakeravgiften er inkl. materiell og bevertning. 
Reise og opphold kommer i tillegg. 
  
Avbestilling 
Dersom du avbestiller etter påmeldingsfristen, må du betale et avbestillingsgebyr på 20 % av 
deltakeravgiften. 
Avbestiller du senere enn 3 virkedager før kursstart, eller du uteblir fra kurset, må du betale full 
avgift.  
 
Kontaktperson 
Teamleder kursdrift, rådgiver Anne Dyve, anne.dyve@nito.no 
 

 
 

http://www.holtskog.no/team/petter-bakken/
http://www.holtskog.no/
mailto:anne.dyve@nito.no

