Kompetens- och verksamhetsutveckling

Projektledarutbildning
Att styra och leda projekt
i offentlig verksamhet
Inbjudan till fem d
agars
utbildning med start
25 februari 2019

INNEHÅLL
Projektledarutbildning
Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet
Målgrupp och syfte
Projekt som arbetsform växer inom de flesta verksamheter och
det gäller att både som beställare, styrgruppsmedlem, projekt
ledare och projektgruppsmedlem ha kunskap och kompetens för
de olika rollerna för att projekt ska vara effektivt som arbetsform.
GR erbjuder en femdagars projektledarutbildning som vänder sig
till såväl befintliga som blivande projektledare inom kommunal
verksamhet som vill stärka sin förmåga att planera, organisera
och leda projekt.
Syftet med utbildningen är att du ska bli trygg i rollen som
projektledare och få god kunskap om projektprocessens alla steg
– också genom att vi arbetar praktiskt med de olika planerings
momenten. Stor vikt läggs också vid ledarskapets betydelse för
projektets resultat och du får kunskap och träning i hur du leder
en projektgrupp.

MEDVERKANDE

Stina Hansson och Jörgen Wessman,
Gotlandsakademin. Stina och Jörgen
håller i olika dagar av utbildningen
och deltagarna kommer att träffa dem
båda. Stina har en bakgrund som
socionom och Jörgen som civilekonom.
Båda har a rbetat kommunalt och är
erfarna projektledare och utbildare
av projektledare. Som konsulter på
Gotlandsakademin utbildar de regel
bundet i projektledning, ledarskap,
organisationsutveckling och process
ledning. Gotlandsakademin har en stor
andel kunder i offentlig förvaltning där
kommuner, landsting och länsstyrelser i
hela landet förekommer.

Utbildningsmål
Efter genomgången utbildning kommer du att ha fått teori och
metodik kring hur man planerar, förankrar, genomför, utvärderar,
överlämnar och avslutar ett projekt. Du kommer att ha tillämpat
kunskapen genom att ha planerat ett projekt från början till slut.
Dessa projektexempel utgår från deltagarnas verksamheter. Du
kommer också att ha fått teorier kring en grupps utveckling och
verktyg för att leda en projektgrupp.
Utbildningen varvar teori med övningar och reflektionstillfällen, i
såväl grupp som enskilt. Utrymme ges också för erfarenhetsutbyte
för att skapa möjlighet till nätverksbyggande både under och
efter avslutad utbildning.
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Forts. Projektledarutbildning – att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

Ur innehållet:
De första fyra dagarna får deltagarna en helhet av planerings- och
genomförandedelen av projekt, liksom av ledarskapet i projekt.
Under dagarna tas bl.a. följande upp:
• definition av projekt
• projektprocessen från A till Ö
• framgångsfaktorer och fallgropar i projekt
• genomgång av projektmodell och mallar
• syfte, effektmål och projektmål
• projektorganisation
• milstolpar och beslutspunkter
• arbetspaket och aktivitetsplan
• gantt-schema
• kommunikationsplan
• riskanalys
• projektbudget
• avgränsningar
• koppling till andra projekt och verksamheter
• elektroniska planeringsverktyg
• genomförandefas av projekt
• utvärdering och avslut av projekt
• projektledarens roll i de olika faserna i ett projekt
• grupputveckling enligt FIRO
• situationsanpassat ledarskap
• kommunikativt ledarskap
• feedback som metod
• slutrapport
• resultatpresentation och överlämnande
• avslutande av projekt och projektgruppens process
Under den femte dagen ges ett antal verktyg för att ytterligare stärka
projektledarrollen såsom mötesteknik samt att presentera ett förslag
enligt retorikens sju steg, med mera.

TID OCH PLATS

Utbildningen omfattar fem dagar:
25–26 februari, 18–19 mars samt
3 april 2019 kl. 08.30–16.00.
Plats i centrala Göteborg meddelas i
den skriftliga bekräftelsen som skickas i
samband med sista anmälningsdagen.
AVGIFT

9 900 kr exkl moms för GRs medlems
kommuner.
12 000 kr exkl moms för övriga.
I priset ingår kaffe och lunch under
utbildningsdagarna.
ANMÄLAN

Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se
Sista anmälningsdag:
28 januari 2019.
Begränsat deltagarantal!
Anmälan är bindande och vid återbud
efter sista anmälningsdag debiteras full
avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas
till annan person.
UPPLYSNINGAR

Björn Wallermark, GR,
tel. 031-335 53 64.
bjorn.wallermark@goteborgsregionen.se
INTEGRITETSPOLICY

När du anmäler dig till en kurs
registreras dina personuppgifter i våra
administrativa program.
Läs mer om hur vi behandlar person
uppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner
som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar,
ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst
i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk
träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta
erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon
invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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