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Planlægning og estimering for projektledere
Planlægning og estimering giver dig viden om god praksis for planlægning af et projekt – fra afklaring af projektets omfang
til en endelig plan. Dette kursus giver dig værktøjskassen til at kunne planlægge leverancer, estimere og udarbejde en
solid projektplan, der holder i praksis og redskaber til løbende at optimere og justere planlægningen.

Bliv klædt på til udfordringen
Planlægning og estimering er blandt de vigtigste opgaver, du har som projektleder - men også en af de mest udfordrende
opgaver. Et grundigt forarbejde kan betale sig. På kurset får du den nødvendige viden for at kunne agere professionelt
som projektleder, og du får indsigt i god praksis for planlægning og estimering af et projekt.

Super godt kursus, fyldt med relevant information i en kombination med praktiske
øvelser der i høj grad hjalp til at se tingene i den rette kontekst.
- Simon Kramme, PFA Pension
Deltagerprofil
Kurset henvender sig til både til projektledere og it-projektledere.
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Viden om de centrale ting, du skal vide om planlægning og estimering i projekter
Indsigt i god praksis for planlægning af et projekt
En masse tips og tricks til praktiske problemstillinger
Overblik og fortrolighed med planlægningsprocessen - fra første afklaring til færdig plan
Viden om, hvordan du imødegår udfordringerne omkring estimering
Viden om, hvordan du kommunikerer den usikkerhed, der altid er i et projekt

Michael er en eminent underviser. Hans engagement og erfaring brænder igennem
hans undervisning og er helt afgørende for, at kurset er spændende og levende.
- Linn Chrestoft, Semler Services A/S
Indhold
Gennemgang af planlægningsprocessen
Produktnedbrydning (WBS) som fundament for den gode planlægning og estimering
Tilgange til estimering: parametrisk, top-down, buttom-up
Usikkerhed – og hvordan vi beskriver den
Buffere som aktivt element i projektplaner
Planlægning og estimering i agile projekter
Planlægning og estimering i vandfaldsprojekter
Tips og ideer til praktisk planlægning, herunder praktiske værktøjer

Form
Kurset vil være krydret med mange praktiske øvelser.

Underviser
Michael er en erfaren underviser bl.a. i it-projektledelse og programledelse. Michael har en årelang karriere
bag sig som projekt- og programleder fra en række virksomheder herunder DSV, Mærsk, Kriminalforsorgen og
Region Hovedstaden.

Bliv certificeret projektleder
Kurset indgår også som obligatorisk kursus på Det fleksible uddannelsesforløb - for projektledere og it-projektledere , som
er en komplet projektlederuddannelse, du kan tage i det tempo, der passer dig - og blive certificeret projektleder.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Gitte Pedersen
+45 72201088
gpe@teknologisk.dk
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