Praktisk Projektledning

Ledarakademin
Ledarakademin är en organisation för kompetensutveckling i samverkan som har tränat
mellanchefer, projektledare och arbetsledare sedan 1999. Idag består vi av ett trettiotal
medlemsbolag i västra och södra Sverige. För Innehåll och genomförande av utbildningarna
ansvarar ett nätverk av duktiga specialister inom olika områden. Ledarakademins fortlöpande
utvecklingsarbete och planering leds av en styrgrupp där alla deltagande företags HR-Chefer
har möjlighet att delta.
Varför projektledning?
Att arbeta i projektform har blivit en alltmer vanligare arbets-/organisationsform för många
företag. Stora som små projekt, nyckeln för att lyckas med sitt projekt är att ha en
Projektledare som driver projektet och gruppen framåt. Som projektledare ska du kunna
förbereda projektet väl, kommunicera mål, nytta och planer till intressenter såväl inom
projektet som utanför och få andra människor att lyckas. Det betyder att du som
projektledare behöver besitta egenskaper inom ledarskap, planering, styrning,
kommunikation och förändring.
Praktisk projektledning
Denna 5 dagars kurs ger dig som projektledare de verktyg du behöver för att lyckas med ditt
uppdrag. Du ökar din kompetens genom praktisk träning i ledarskap, planering,
projektstyrning och kommunikation. Kursen kommer även att öka din självkännedom och
förståelse för andras behov.
Kursledare
Monica Lööw är beteendevetare med inriktning arbets- och organisationspsykologi.
Hennes uppdrag är ofta att fungera som partner eller coach till ledningen i förändrings- och
utvecklingsarbete. Monica har skrivit tre böcker om projektledning och utbildar/coachar i
både projektlednings- och ledarutvecklingsprogram. Coachingen genomförs både individuellt
och i grupp. Att leva som man lär är en grundläggande värdering därför arbetar hon även
praktiskt som projektledare.

Upplägg
Kursens omfattning är totalt 5 heldagar uppdelade i två tillfällen (3+2).
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Praktiskt Projektledning - 3 dagar,
Framgångsrikt projektledarskap - 2 dagar,
Några av många områden vi kommer att gå igenom under dessa dagar:
Skapa en struktur och kultur för att lyckas med projekt
Initiering/förstudie, planering, genomförande, avslut och effekthemtagning
Planeringsmetodik
Hur bygger vi ett framgångsrikt projektteam? Skapa en vi-känsla
Förstå mig själv och andra
Att leda människor i projekt med tydlighet och konstruktiv kritik
Kommunikationsträning
Projektstyrning
Flexibelt, instruktivt och coachande ledarskap

Deltagare: Max 15 deltagare per grupp
Pris: 16 900 SEK exkl. moms
I priset ingår även kurslitteratur, ”Att arbeta och leda i projekt” samt digital metodbok med
praktiska mallar och metoder. Konferens och logikostnader tillkommer.
Nästa kurstillfälle: Våren 2021
Anmälan görs senast fyra veckor innan programstart till:
Monica Lööw, monica.loow@telia.com, 0733–409281

