
KURS I PRAKTISK PROSJEKTLEDELSE 
FOR AKTØRER I KULTUR, UNDERVISNINGS– OG FORSKNINGSSEKTOREN 

FALSTADSENTERET  1.–3. MARS 2017

Kurset er praktisk med vekt på planlegging, organisering og gjennomføring av 
utviklingsprosjekter. Kurset veksler mellom teori, metodeinnføring og arbeid med 

utvikling av planverk for egne prosjekter i grupper.  

Alle som er i gang med et prosjekt eller har en konkret prosjektide innenfor: 
KULTUR –  FORMIDLING –  UNDERVISNING – FORSKNING

KURSET PASSER FOR:

PÅMELDING INNEN 17. februar 2017

Arbeidsformen vil veksle mellom
Faglige foredrag, innledninger 
og diskusjoner. Innføring i 
metodikk (med basis i Målrettet 
prosjektstyring) Arbeid med egne 
prosjekter i prosjektgruppene med 
metodeveiledning

Vår arbeidsform tilsier at 
deltakerne stiller med egne 
prosjekter, gjerne i grupper.

Etter kurset vil deltakerne ha 
muligheter til å sende inn sine 
ferdige prosjektplaner og å få 
tilbakemelding på disse. Dette er 
inkludert i kursprisen.

Det tilbudte tredagerskurset 
utgjør Trinn 1 i et samarbeid 
Prosjekt Forum AS har med 
Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet (NMBU) på Ås. Det 
innebærer at de som ønsker det, 
kan gjennomføre Trinn 2, som 
etter bestått eksamen gir 15 
studiepoeng i prosjektledelse.
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DAG 1   09:00–16:00
Introduksjon, presentasjon av deltakerne og prosjektene.
Prosjekt som arbeidsform og begrep.
Hvordan griper vi fatt i et prosjekt?
Gruppearbeid: Arbeid med eget prosjekt – Prosjektorganisering.
Prosjektets fundament og rammer – Prosjektbeskrivelsen.
Gruppearbeid: Arbeid med eget prosjekt - Prosjektdirektivet (mandat).
 
DAG 2   09:00–16:00
Presentasjon i plenum av Prosjektdirektiv for ett av deltakerprosjektene.
Milepælplanlegging i prosjektet: Resultatområder og delmål.
Gruppearbeid: Arbeid med eget prosjekt – Milepælplan.
Organisering av prosjekter med ansvars kart.
Gruppearbeid: Arbeid med eget prosjekt - Prosjekt ansvarskart.
 
DAG 3   09:00–16:00
Presentasjon i plenum av milepælplan og ansvarskart for
ett av deltakerprosjektene.
Detaljplanlegging og –organisering.
Gruppearbeid: Arbeid med eget prosjekt – Aktivitetsansvarskart.
Rapportering, oppfølging og håndtering av avvik.      
Usikkerhet i prosjekter: Risiko og muligheter.
Gruppearbeid: Arbeid med eget prosjekt – Risikoanalysen.
Presentasjon i plenum av risikoanalysen for ett av deltakerprosjektene.
Oppsummering, diskusjon, avslutning.

PROGRAM:

Kursleder er Arild Stavne, rådgiver i Prosjekt Forum 
og universitetslektor ved NMBU, Ås. 

PÅMELDING

https://no.surveymonkey.com/r/N5ZNM7W
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FALSTADSENTERET
I 1941 etablerte tyske nazister SS Strafgefangenlager Falstad 
i den lille bygda Ekne i Nord-Trøndelag. Fangeleiren tok i bruk 
en murbygning som siden 1920-tallet hadde tilhørt Falstad 
skolehjem. I krigsårene satt mer enn 4200 mennesker fanget på 
Falstad. Stiftelsen Falstadsenteret har siden 2006 holdt til i den 
tidligere leirens hovedbygning. Falstadsenteret er i dag minnested, 
museum og studiesenter. Fangehistorie fra andre verdenskrig, 
menneskerettigheter og demokrati er sentrale temaer i senterets 
virksomhet. 

PRIS
Kursavgift 6000,- 
Prisen  inkluderer materiell, lunch alle dager, kaffe og 
frukt, samt oppfølging av egne prosjekt i etterkant.

OVERNATTING
Dersom du trenger overnatting 
tilbyr Falstadsenteret pakke med 
kursavgift samt to overnattinger til: 

7500,- inkl frokost, 
8250,- for 3 overnattinger.

Opplæring i faget prosjektledelse: 
Planlegging, organisering, styring og lederskap.

Trening i å anvende hensiktsmessig 
prosjektmetodikk og verktøy for 
prosjektarbeidet i store og små prosjekter, 
samt avgrense prosjektoppgaver mot 
driftsoppgaver.

Verktøy til å utarbeide nødvendige 
plandokumenter for aktuelle prosjekter som del-
takerne arbeider med eller skal i gang med.

Kontakt:   Anne Line Løvlie Kristoffersen
telefon:     74 02 80 44
epost:       anne.line.lovlie.kristoffersen@falstad- 
                 senteret.no

Kunnskap om planlegging, 
organisering og styring av 

prosjekter. 

God kjennskap til prosjektet 
som arbeidsform. 

En ferdig plan for egne, 
aktuelle prosjekter. 

KURSET GIR

HAR DU SPØRSMÅL?


