Projektplanering under tidspress
Î Korta ner projektets initiala planeringsfas med metoder för

parallellplanering

Î Skapa beslutsunderlag som leder till aktiva åtgärder på ett

tidigt stadium

Î Undvika vanliga fel i planeringsprocessen

En stor del i ett projekts framgång ligger i den initiala
planeringsfasen, vilket innebär att du som leder
planering eller deltar i projekt tidigt måste kunna
identifiera planeringsprocessens framgångsfaktorer.
Framgångsfaktorer som ofta under tidspress ska leda till
aktiva åtgärder och beslut.
Utbildningen presenterar metoder som är framtagna
för att säkerställa effektiv planering och skapa ett högt
tempo i den initiala planeringsprocessen. Innehållet i kursen
är upplagt för att passa projekt eller planeringsprocesser
oavsett verksamhetsområde.

Utbildningen syftar till att ge dig som deltagare ökad
förmåga i att:
• i uppstartsfasen av ett projekt identifiera projektets
avgörande moment.
• korta ner projektets initiala planeringsfas genom
metoder för parallellplanering.
• tidigt skapa beslutsunderlag som leder till aktiva
åtgärder.
• undvika vanliga fel i planeringsprocessen
Utbildningen är inspirerad av Försvarets utbildning
Planering under tidspress.
Välkommen till en intensiv utbildning som ger dig
praktiska verktyg och metoder som går att tillämpa på en
gång!
Nästa kursstart är den 1 september 2022 i
Stockholm. Du kan boka dig på vår hemsida www.
foretagsuniversitetet.se eller ringa 08-600 62 00.

För fullständigt program se
www.foretagsuniversitetet.se/2224

Projektplanering under tidspress

– för dig som som leder planering eller deltar i projekt
FAKTA

PROGRAM
10.00 Uppstart
Inledning och presentation av kursupplägg
Planera planeringen
• Ledarskap, arbetsledning och arbetssätt
• Övergripande kring projektledning
• Ramar, roller och ansvarsförhållanden
• Planeringens arbetsfördelning
• Planeringens skedesindelning
• Skapandet av en effektiv arbetsplan
Metodbeskrivning
• Planeringsmetoder: exempel
• Mallar och stöd vid planering
• Sätta att definiera projektets framgångsfaktorer

Deltagare
Utbildningen vänder sig till dig som behöver kunskap
för att snabbt kunna identifiera vad som behöver göras,
sätta upp en projektplan och dra igång ett projekt i t.ex.
en krissituation, vid en snabb förändring eller då något
annat händer som kräver snabb handling. Du kan vara
t.ex. chef, projektledare, säkerhetschef eller HR-chef.
Mål
Utbildningens mål är att ge dig som deltagare ökad förmåga i att:
Î i uppstartsfasen av ett projekt identifiera projektets

avgörande moment.

Î korta ner projektets initiala planeringsfas genom me-

toder för parallellplanering.

11.30 Lunch

Î tidigt skapa beslutsunderlag som leder till aktiva

12.30 Praktisk tillämpning och träning
• Praktiska övningar baserade på metoder från
förmiddagen

Î undvika vanliga fel i planeringsprocessen.

17.00 Kursen avslutas

åtgärder.

Metod
Utbildningen ger dig praktiska verktyg och metoder
samt träning för att kunna tillämpa kunskaperna direkt,
dagen efter utbildningen.
Kursledare
Peter Brandt
Kursavgift
I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall
kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även
luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms
tillkommer.
Bokning och rådgivning
För bokning ring 08-600 62 00 eller skicka e-post till
bokning@foretagsuniversitetet.se. För information och
kursrådgivning ring 08-600 62 00 eller skicka e-post till
kurs@foretagsuniversitetet.se.

DATUM

Ort

1 september 2022

Stockholm

Kursavgift

7 500

Stockholm: Kurser i Stockholm äger rum på Företagsuniversitetet i
Globen-City i Stockholm. Hotellrum kan bokas till specialpris, uppge
att du deltar i kurs hos oss eller ange kundnummer CH2005318.
Boka på Quality Hotel Globe, tre minuters promenad från
kurslokalerna: 08-686 63 20 eller per mail q.globe@choice.se
Tid, 10.00-17.00.
I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och
eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
www.foretagsuniversitetet.se

Följ oss på:

