
HK Hovedstaden og NEXT - Kursuscenter København, Taastrup har sammen-

sat et projektlederkursus som er specielt målrettet dig der er ansat i den 

grafiske branche. 

Er du enten projektleder eller projektmedarbejder og arbejder med projekter 

eller tværgående opgaver, hvor projektarbejdsformen er en væsentlig del af 

din hverdag, er kurset en oplagt mulighed for at øge dine kompetencer og 

personlige rolle inden for ledelse af projekter på din arbejdsplads.

Dette kursus giver dig en lang række værktøjer, metoder og tankesæt til at 

kunne gennemføre mere effektive projekter samt styrkelse af din egen rolle 

som projektleder/projektdeltager i din grafiske afdeling.  

På kurset vil du møde andre fra den grafiske branche. Det giver mulighed 

for at opbygge et netværk. Undervisningen foregår på NEXT - Kursuscenter 

København, Taastrup, hvor du vil opleve et fagligt voksent miljø, hvor alle 

undervisere selv har en praktisk erfaring med projektledelse.

Kurset er i alt 9 dage, fordelt over 3 måneder, så det kan indpasses i din 

hverdag. 

Forår 2017

HK Projektledelse i den 
grafiske branche  

   

•  Projektledelse er spændende og 

udfordrende når man bliver klædt godt 

på til rollen og får en helhedsforståelse 

for opgaven.

•  Få succes med dine projekter, med 

denne uddannelse, der giver værktøjer 

til at planlægge, organisere samt 

motivere til engagerede projekt 

medarbejdere.

•  En offentlig anerkendt 

projektlederuddannelse med 

uddannelsesbevis.

•  Der er offentligt støtte til uddannelsen. 

Det betyder, at der kun skal betales et 

mindre deltager gebyr.

•  Der vil være mulighed for 

løntabsgodtgørelse.

KURSUSSTART 
8. MARTS 2017
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MODULERNE

Modul 1

Projektstart

(amufag: 40593) 

• Projektbegrebet – definitioner

• Afgrænsning af projekt

• Formål – og målbeskrivelser

• Personprofil 

• Projektgruppens ressourcer

• Projektets interessenter og risici

• Projektets faser

• Projektskitse, projektgruppe     

Modul 2

Teamudvikling og ledelse

(amufag: 40594)

•  Sammensætning og udvikling af teamets  

kompetencer 

• Ledelse af forandringer  

• Samarbejde i projektorganisationen

• Kreativitet og innovation

• Mødeplanlægning og gennemførelse

• Projektplan og logbog

Modul 3

Projektets udvikling og gennemførelse

(amufag: 40594+43572)

• Projektlederens rolle og opgaver

• Kommunikation og feedback

• Konflikter og konflikthåndtering i projekter 

• Rammer og aftaler om projektets økonomi

• Sikring af projektets fremdrift

• Præsentationsteknik

Modul 4

Projektets afslutning og dokumentation

(amufag: 43572)

• Projektafslutning og forankring

• Intern markedsføring

• Resultat- og procesevaluering 

• Dokumentation og formidling af viden

• Læring, projektlederudvikling

•  Personlig udvikling – mulighed og ønsker, den 

personlige handlingsplan.

• Evaluering af forløbet!

PROJEKTLEDELSE PROJEKTLEDELSE

INDHOLD

Det overordnede mål med kurset, er, at kunne håndtere de krav fra mange sider, man står over for, når man arbejder med  

ledelse af projekter. Her lærer du at skaffe dig et overblik og fokusere på de ting, der sætter dig i stand  

til at være på forkant med projektets udvikling, på din grafiske arbejdsplads. 

Der arbejdes med en gennemgående case, som skal præsenteres sidst i forløbet.

Et udviklingsforløb på i alt 9 dage opbygget af moduler af 2-3 dages varighed.

Forløbet består af 3 arbejdsmarkeds-uddannelses mål, fordelt over 4 moduler:

• Nr.:  40593 – Lederens projektplanlægning

• Nr.:  40594 – Projektledelse 

• Nr.:  43572 – Ledelse af forandringsprocesser



PROJEKTLEDELSE PROJEKTLEDELSE

KURSUSDAGENE FORÅR 2017

Mødetid 08.10 – 15.30

Hold nr. Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4

1 8.-10. mar. 3.-4. apr. 10. - 11. maj 31. maj - 1. jun.

MÅLGRUPPE

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med 

projekter i den grafiske branche, og har interesse i 

projektarbejde. Står du overfor at skulle arbejde pro-

jektorienteret og derfor ønsker værktøjer og indsigt i 

projektarbejdsformen er dette et kursus for dig.

DIT UDBYTTE

Du får en helhedsforståelse for projekter og et grun-

digt indblik i, hvad der kendetegner et projekt. Kurset 

sætter fokus på alle projektets faser.  Så du bevarer 

overblikket og kan lede projektet fra start til slut. 

Du oplever værdien af at have en projektplan og via 

praktiske øvelser, at træne i at håndtere projektets for-

skellige udfordringer. Der bliver udleveret en drejebog, 

så du kan gå hjem og styre et projekt. Ydermere får du 

værktøjer til at motivere, kommunikere og samarbejde 

samt til bedre at udnytte personlige ressourcer.

LÆRINGSFORM

Uddannelsen er procesorienteret og bygger på et  

læringsforløb, der veksler mellem teori, prak tiske 

øvelser, gruppearbejde, refleksion og individuel 

personlig udvikling med udgangspunkt i din hverdag. 

Der arbejdes med gennem gående cases under alle 

modulerne. 



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Hvor:

NEXT - Kursuscenter København

Skagensgade 3, 2630 Taastrup

Kursusafdelingen ligger få minutters gang fra Høje Taastrup Station 

og tæt ved motorvejen. Vi kan tilbyde gratis parkeringsforhold. 

NEXT - Kursuscenter København har kantine hvor der tilbydes bl.a. 

buffet. Medbragt mad må gerne medbringes.

Pris og tilskud:

HK projektledelse i den grafiske branche en arbejdsmarkedsud-

dannelse (AMU). For deltagere til og med en erhvervsuddannelse er 

deltagerbetalingen kr. 1.656,- (2016 priser). 

Der er mulighed for løntabsgodtgørelse, transporttilskud og kost/

logi efter gældende regler.

Lønrefusion svarer til ca. kr. 669,- (2016 priser) pr. dag.

For deltagere med højere uddannelsesniveau end en erhvervs-

uddannelse er deltagerbetalingen kr. 4.636,-(2016 priser). Der ydes 

ikke løntabsgodtgørelse til deltagere med et højre uddannelses-

niveau end en erhvervsuddannelse. Er der tvivl kontakt 

NEXT - Kursuscenter København

VEDR. OG TILMELDING:
Tilmelding: www.efteruddannelse.dk

15
56
51

www.nextkbh.dk

Høje Taastrup 
Station

Gadehavegårdsvej

Skagensgade

Banestrøget

Høje Taastrup 
Boulevard

S

Haslevgade

Uddannelsessekretær

Jannie Hansen

Mail: kursus@nextkbh.dk

Telefon: 3388 0901

Vedr.: Uddannelsen:

Uddannelseskonsulent

Berit Ingemann

Telefon 3388 0868

mobil: 2124 3445

Mail: bein@nextkbh.dk

Hold 1: søg på kviknr.: 28072717-10hkgraf

CPH WEST og KTS er fusioneret pr. 1. januar 2016 og hedder nu: 
NEXT - UDDANNELSE KØBENHAVN


