
”Kunsten er ikke at udfylde et Gantt-kort, men at få Gantt-kortet omsat til virkelighed”

NGO–Projektlederuddannelsen
Starter igen d. 9. februar 2022

På NGO-Projektlederuddannelsen 
kommer du til at arbejde med 
værktøjerne, og i høj grad også 
teamledelse, beslutningsprocesser i din 
organisation, din kommunikation og 
facilitering – og alt sammen med 
udgangspunkt i dit eget projekt.

Du går til eksamen i faget Projektledelse, 
Akademiuddannelse i ledelse i 
samarbejde med

Styregruppen bag NGO-uddannelserne er 
med til at sikre relevans og kvalitet 



Modul 1 – 2 dage
• Check-in
• Den gode projektstart
• Præsentation af projektledelse
• Den holistiske arbejdsmodel
• Projektledelsesværktøjer
• Projektorganisation
• Idégenerering
• Facilitering
• Personlig gennemslagskraft
• At lede uden ledelsesansvar
• Personlig handlingsplan

Modul 2 – 3 dage
• Kommunikation
• Hjemmeopgave
• Den gode projektleder
• Coaching – ”Den bedste udgave af mig, 

som projektleder”
• Projektledelsesværktøjer
• Interessenthåndtering
• Evaluering
• Teamledelse og motivation
• Personlighedstest
• Konflikthåndtering

Du går til eksamen og får 10 ECTS point – i ”Projektledelse”

Uddannelsens indhold



Hvad kan jeg forvente?

NGO-Projektlederuddannelsen
er praksisorienteret, og du tager 
udgangspunkt i dine egne 
projekter. Det betyder, at du under 
uddannelsen arbejder med det, 
der i forvejen ligger på dit bord.

Målgruppen er både den erfarne 
og den nye projektleder samt 
projektmedarbejdere, som ønsker 
at have fokus på den personlige 
dimension i projektarbejdet.

Som projektleder skal du kende dig 
selv, dine mål, dit drive og dine 
personlige grænser. Derfor afsættes 
der gennem hele uddannelsen tid til 
refleksion og feedback på dit 
projektlederskab. 



Det praktiske
Datoer:
Modul 1: D. 9. og 10. februar 2022 kl. 9.00 – 16.00
Modul 2: D. 9., 10. og 11. marts 2022 kl. 9.00 – 16.00
Eksamen: D. 5. april 2022 (2 sider og 1/2 time pr. deltager):

Adresse:
Parcelvej 119, 2830 Virum

Pris: 
NGO-projektlederuddannelsen koster kr. 20.000,-. Der er ikke moms 
på kompetencegivende uddannelse.  
Hertil kommer udgifter til en fagbog. 
Forplejning er inkluderet.

Projektlederuddannelsen står på jobformidlingens positivliste, og der 
kan søges om SVU efter gældende regler – læs mere på www.svu.dk

Det praktiske

http://www.svu.dk/


BRUG 
BLOKBOGSTAVER

Navn:

Organisation:

Adresse:

Postnr. og by:

Titel:

Arbejdsfunktion:

Telefon og mobiltlf. nr.:
CPR-nr. (Til oprettelse 
hos cphbusiness – du 
er velkommen til at 
ringe på 29207444 
vedr. dit
cpr.nr):

Mailadresse:

Dato og underskrift:

Tilmelding 

Sendes til: FRONTSETTER, pia@frontsetter.dk. 

Tilmeldingsfrist er den 10. januar 2022. Tilmeldingen er bindende - betaling 
forfalder den 4. februar 2022.



Gennemgående underviser:     
Pia Friberg Krejsager, 
FRONTSETTER

Pia har 30 års erfaring som 
underviser, topleder, projektleder, 
managementkonsulent, coach og 
facilitator.

630 NGO’er har allerede taget uddannelsen

Kontakt

FRONTSETTER
Parcelvej 119, 2830 
Virum
www.frontsetter.dk
kontakt@frontsetter.dk

Læs mere om NGO-Projektlederuddannelsen på www.frontsetter.dk

http://www.frontsetter.dk/
mailto:kontakt@frontsetter.dk

