
Bliv en mere  
moderne projektleder 
fangel Projektlederuddannelse forenkelt med modulerne 1, 2 og 3 og fokus på  
praktik 1, 2, 3 og 4 giver unikke muligheder for, at du opnår et nyt kompetenceløft  
– og får endnu mere ud af tidligere kurser og erfaringer fra din projektledelse. 

Sådan bliver du en mere moderne  
projektleder – ved at lære: 
  

Også at planlægge selve projektledelsen 
og skalere ud fra at skabe værdi.   
At involvere andre i ledelsesaktiviteter 
– ledelse er ikke kun for lederen.  
At organisere forberedelse og opstart 
som afsæt for mere proaktiv ledelse.  
At facilitere analyser og planlægning, 
som fremmer teambuilding og  
fælles opfattelse.  
At udvise personlig ledelsesadfærd, 
tilpasset situation og udfordringer.  
At blive en mere evaluerende og  
reflekterende projektleder. 

 
De seks punkter afspejler uddannelsens  
gennemgående tænkemåder.

Praktikperiode 4 
                                         Maj – medio juni

Træningsmodul 3 
Forankring og afslutning           10. – 11. maj

Praktikperiode 3 
                                            Marts – april

Træningsmodul 2 
Opstart og gennemførelse     07. – 11. marts

Praktikperiode 2 
                                                Februar

Træningsmodul 1 
Projektledelse                         01. februar

Praktikperiode 1 
                                            Medio januar
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Consulting Aps

Orientering om uddannelsen 

Som led i gratis webinarer om essensen  
af bogen Proaktiv Projektledelse. 
Få tidspunkter og foretag tilmelding via 
fangel@fangel.dk  

Interaktiv form for uddannelse  
 
For at fremme reel kompetenceudvikling,  
foregår uddannelsen på følgende måde:  

Sammenhængende forløb over et halvt års 
tid – med samme deltagere.  
To gennemgående undervisere: 
Morten Fangel og Jesper Schreiner.  
Praktisere metoder og værktøjer ved  
ledelse af egne projekter.  
Sparring i praktikperiode med både  
deltagere og undervisere.  
Også indlæg ved deltagerne selv og ved 
erfarne gæsteindlægsholdere.  
Bogen Proaktiv Projektledelse som  
sammenhængende grundlag for hele  
forløbet.

15. runde – Januar – juni 2022
Udbytter af uddannelsen 



Bogen 
Proaktiv Projektledelse 
danner grundlag for  
hele uddannelsen.

Symposiebogen  
Ledelse af Projekter - hele vejen rundt 
anvendes til at give flere  
vinkler på emnerne.

Tilmelding til uddannelsen  
 
Deltagerafgift inkl. fire overnatninger ved  
Modul 2 og coaching under praktik 2, 3, 4. 
Kr. 39.000 ekskl. moms for hele forløbet. 

Værktøjet  
Kompetencer i Projektledelse  
benyttes til trinvis  
adfærdsvurdering.

Faciliteterne til Modul 2 på Samsø. 
Se www.kobmandsgarden.dk  

Anvendt litteratur

Uddannelsens undervisere
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Consulting Aps

Morten Fangel,  
Chefkonsulent /  
Civilingeniør, HD

Jesper Garde Schreiner 
Seniorkonsulent / Master i PL /  
IPMA B Certificeret

Henrik K. Søndergaard 
Seniorprojektleder / IPMA B
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