
At arbejde projektorienteret er ikke en teori, men et begrundet valg 

Det er igen blevet muligt at udbyde et kursus i projektledelse med udgangspunkt i Folkekirkens 
ProjektModel. Dette sker i et samarbejde mellem konsulent Henrik Heeris, som var med til at 
udvikle modellen, og Kirkeministeriet.  
 

Målgruppe: 

Kurset er for dig som er projektleder eller ansvarlig for mindre eller mellemstore projekter, eller 
dig som deltager i projektarbejde generelt, og har behov for større forståelse og indsigt i at 
arbejde med projekter. 

 

 

 
 

 

Kursusindhold: 

Med udgangspunkt i Folkekirkens ProjektModel, får du overblik over metoder, terminologi, og de 
vigtigste analyseværktøjer til forventningsafstemning og rammeafklaring, samt beslutnings- og 
styringsværktøjer til mandatforhandling og gennemførelse af projekter 

 

 

 

 

 

 

Eksempler på kursusindhold: 

 Brug og opbygning af Folkekirkens ProjektModel 
 Værktøjer til forventningsafstemning og målafklaring  
 Værktøjer til interessentanalyse 
 Værktøjer til risikoanalyse 
 Værktøjer til milepæls- og aktivitetsplanlægning 
 Estimeringsværktøjer 
 Fordele og ulemper ved forskellige organisationsformer 
 Styringsværktøjer til at gennemføre og rapportere projektets fremdrift 
 Kommunikationsværktøjer 

 

”Det faglige udbytte var størst - særligt med henblik på 

kommunikation og planlægning. Desuden var det rigtig givende at 

være sammen med personer med så mange forskellige arbejdspladser 

i Folkekirken”, 

Sogne- og ungdomspræst i Aalborg Stift, Judith Nielsen Legarth. 

 

 

”Tankerne omkring det omgivende 

samfunds reaktioner på projekterne. 

Teorierne omkring hvor vanskelig 

kommunikation er, samt de cases, der blev 

anvendt til at belyse disse vanskeligheder”, 

siger formand for Svogerslev 

Menighedsråd, Børge Dahlslund om hans 

største udbytte af kurset. 

. 

 

”Deltagerne var fra mange forskellige dele af folkekirken og det fungerede 

rigtig godt. Samtidig var det godt at have en kollega med, der sidder med de 

samme opgaver”, 

Sekretær Birthe Jakobsen, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) 

har fortalt, hvad hun synes fungerede bemærkelsesværdigt godt på kurset. 

 



Kurset gennemføres som en vekslen mellem teori i plenum og praktik i grupper, suppleret med 
små projektrelevante øvelser der sætter fokus på dilemmaer og faldgruber. 

 

 

 

 

Der kan læses mere om Folkekirkens ProjektModel på DAP'en under håndbøger. 

Praktiske oplysninger: 

Kursusperioder:  
Uge 36 – 4/9 – 6/9 2017  

Kursus type:  
Internat (med overnatning) 

Kursusstart dag 1: kl. 10.00 - kursusslut dag 3: kl. 16.00 

Kurset vil blive afholdt i Odense – kursussted tilgår.  

Min. antal deltagere: 8 - max. antal deltagere: 15 

Kursusprisen vil være ca. kr. 7.500 incl. moms som dækker kursusmaterialer, al forplejning under 
kurset og overnatning i enkeltværelse – men excl. egne rejseomkostninger til og fra kursussted. 

Kursustilmelding er bindende og kursusbeløb opkræves i forbindelse med bekræftelsen.  
Det er derfor vigtigt, den økonomiske bevilling er afklaret inden tilmelding. 

Kursustilmelding skal ske til: Kirkeministeriet, att.: Birgit C. Kristensen, på mail:  

kursus@km.dk 

Frist for tilmelding – fredag den 23. juni 2017! 

 

”Jeg kan ikke se, at det kunne gøres bedre”, 

Provstisekretær Hanne Simonsen, 

Frederikshavn Provsti 

 

”Jeg er dybt imponeret over, at det var muligt at give 

os så meget viden og indsigt på så kort tid, uden at det 

blev uoverskueligt på noget tidspunkt. Flot gjort”, 

Sognepræst Henning Sundby Pedersen, 

Egebæksvang Pastorat. 
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