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Kunsten å lykkes med prosjekterTM 
 

Del 1 – “Grunnlaget for vellykkede prosjekter»  

Er den første av tre moduler i kursprogrammet «Kunsten å lykkes med prosjekterTM».  

Kurset vil heve din kompetanse innen praktisk prosjektledelse og beskriver hvilke forhold som må være på 

plass for å lykkes med prosjekter i moderne virksomheter. Du vil få kunnskap som du kan anvende direkte 

for å styrke dine prosjekter.  

Det passer for prosjektledere og prosjektmedarbeidere som er ferske eller erfarne, fra offentlige eller fra 

private virksomheter, og som jobber med små og store prosjekter.  

Du gjennomfører kurset basert på «flipped classrom» konseptet med forberedende e-læringsmodul og 

samlingsdag. Kursbevis blir tildelt ved fullførelse av kurset. 

 

Etter kurset skal du ha kunnskap om:  

● Prosjekter og prosjektledelse i moderne 

virksomheter. 

●  Oppskriften på vellykkede prosjekter – 

fra business case til gevinstrealisering. 

● Prosjektmodeller. 

● Grunnleggende forhold innenfor 

organisering, planlegging og 

gjennomføring av prosjekter.  

 

 

 

 

 

Program:  

0900 – 0930: Velkommen 

0930 – 1030: Prosjekter og prosjektledelse 

1030 – 1045: Pause 

1045 – 1115: Mål og gevinster 

1115 – 1200: Organisering 

1200 – 1245: Lunsj 

1234 – 1415: Prosjekt i praksis 

1415 – 1430: Pause 

1430 – 1500: Prosjektusikkerhet 

1500 – 1530: Kunsten å lykkes – hva er 

viktig?  

1530: Avslutning, Vi deler erfaring og 

kunnskap 

Kurset er basert på god praksis i prosjektledelse og er fundamentert på Project Management Institutes «A 

Guide to The Project Management Body of Knowledge» som er den ledende internasjonale standarden i 

prosjektledelse. 

Del 2 og 3: 

Del 2 «Prosjektplanlegging og gjennomføring» og del 3 «Prosjektorganisering og teamledelse» tilbys i Q1 

og Q2 i 2018. Ved fullførelse av del 3 får du «Prosjektsertfikatet».  

Fagansvarlig: 

Fagansvarlig er Otto Husby, han har 20 års erfaring fra praktisk prosjektledelse og opplæring for 

selskaper som Statoil, Telenor, Kongsberggruppen, DeepOcean, Skanska, Technip, FMC, Aker Solutions, 

Randaberg Industries, GE Oil and Gas, Kaefer med flere.  
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Kursarrangør: 

Kurset arrangeres av Agdering og Arendal næringsforening i samarbeid med Yrkesskolen. 

 

Pirs/dato/påmelding: 

Kurset koster kr 3.900,- for Agdering og Arendal næringsforenings medlemmer, og 4.500,- for ikke-

medlemmer. Prisen inkluderer e-læring, 1 dag i klasserom, kursmateriell og lunsj/kaffe. 

Samlingen avholdes på Clarion Hotel Ernst (Rådhusgata 2, 4664 Kristiansand) den 30. november. 

Kursstart er kl 09.00 til 15.30. For påmelding ta kontakt med: geir@agdering.no eller 

anders@yrkesskolen.no  

Etter påmelding får deltakere tilgang til e-læring (meget enkelt og brukervennlig). 

Se våre vilkår ved påmelding: http://yrkesskolen.no/vilkaar/ 
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