
Facilitering handler om at få projektdeltagernes viden, erfaringer og holdninger  
styrket gennem en god proces, der både er gennemtænkt og godt ledet. 
Som projektleder skal du kunne dette – og du kan altid blive endnu bedre.

Kurset fokuserer på at styrke dig i 
din rolle som facilitator og leder af 
projektgruppen. Du lærer en række 
metoder, som du også får gode mulig
heder for at afprøve i praksis allerede 
på selve kurset. Du kommer således 
til både at skulle tilrettelægge og lede 
den  praktiske gennemførelse af en 
 workshop for en projektgruppe, ligesom 
du kommer til at fungere som projekt
deltager i en række andre workshops. 
Den store læring ligger i den feedback, 
der bliver givet efter hver workshop 
på kurset. Du får  således personlig 
feedback og en masse  inspiration til, 
hvordan du kan styrke dig selv i rollen 
som projektleder, hvordan du faciliterer 
en god proces, og hvordan du får din 
gruppe godt fra start.

”Det har været inspirerende og sjovt, 
og jeg har fået mange nye perspektiver. 
Emnerne på kurset er oplysende og 
meget anvendelige.”
Sofie Wendel, Nozozymes

Deltagere
Du er på vej til at skulle lede en 
 projektgruppe eller er allerede godt i 
gang. Du kan også være erfaren i rollen 
som projektleder med et ønske om at 
blive endnu bedre.

Hovedindhold
Kurset omfatter følgende hovedemner:

• Projektgruppens udvikling – Hvad 
skal du være opmærksom på og 
hvornår?

• Ledelsesstile – Hvordan leder du 
bedst i forskellige situationer?

• Personlige præferencer (Whole 
Brain® – præferencemodel).

• Kreative teknikker.

• Præsentationsteknik.

• Iscenesættelse og design af 
 workshops og møder, herunder 
styregruppemøder.

• Feedback som ledelsesværktøj.

• Ledelse i praksis (dig selv i rollen 
som leder af gruppen, inkl. personlig 
feedback).

• Gennemførelse af styregruppemøder 
og projektpræsentationer.

Udbytte
Når du kommer hjem, vil du blandt 
andet kunne:

• Etablere din projektgruppe og få det 
maksimale ud af den.

• Udnytte det faktum, at  projektets 
deltagere er forskellige som 
 mennesker.

• Designe både møder og workshops.

• Facilitere møder.

• Lede din projektgruppe og den 
enkelte deltager på den rigtige måde 
og i forhold til situationen.

• Designe og gennemføre kreative 
processer.

• Udarbejde målrettede præsen
tationer og gennemføre disse.

• Håndtere din opgavestiller/ 
styregruppe endnu bedre.

• Give og modtage feedback.
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Forudsætninger for at kunne 
deltage
For at kunne deltage skal du have 
taget følgende kurser hos Implement 
Learning Institute:

• Projektledelse 1: 
Få styr på din projektopgave

Implements projektledelsesprogram  
er IPMA®.

Kontakt og tilmelding
Du kan læse mere om indhold og pris 
på: learninginstitute.implement.dk 
eller ringe til Implement Learning 
 Institute på +45 4138 0040.

Du får
Tre intense kursusdage, der veksler 
mellem teori, øvelser, feedback og 
refleksion, før og efteropgaver, fotos  
af flipovers, kursusbevis og forplejning.

Pakkeløsninger
Kurset kan købes separat eller som en 
del af en pakke med indbygget rabat.

Netværk og erfarings
udveksling
Deltagerne på kurset kommer fra en 
række forskellige virksomheder og 
brancher. Vi gør meget ud af at udnytte 
dette, således at forskellige erfaringer, 
synspunkter og nuancer bliver bragt 
i spil. De mange praktiske øvelser og 
diskussioner er en oplagt mulighed for 
dig til at styrke dit netværk.
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Implement Consulting Group er blevet 
evalueret og godkendt som udbyder 
af projektlederuddannelser af Project 
Management Institute (PMI).

Project Excellence® er et registreret 
varemærke tilhørende Implement  
Consulting Group.
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