Att arbeta i projekt
Att arbeta i projekt
Kunskapsbanken har på uppdrag av
Länsbygderådet i Blekinge utformat ett
utbildningsprogram om konsten att arbeta i
och driva projekt.
Målet har varit att utveckla en modell och
att lyfta fram utvecklingsbara idéer för en
levande landsbygd.
Upplägg
Teori och praktik vävs samman under hela
kursen. Genomgående tema är att varje
deltagare utgår från en egen projektidé som
sedan utvecklas vidare. Målet är att alla
efter kursen ska ha en färdig och realistisk
projektplan för ett möjligt projekt.
Stor vikt läggs också på att arbeta
självständigt på distans via Internet med de
hjälpmedel som finns.
4 träffar
Vid varje möte behandlas träffens huvudämne genom föreläsningar, diskussioner
och gruppövningar. Stor vikt läggs vid
diskussionerna där deltagarna får dela med
sig av funderingar och egen erfarenhet. Vid
träffarna presenteras och diskuteras också
de egna projektplanerna.
Medverkar gör också experter från olika
organisationer som kan hjälpa till med
rådgivning och finansiering.

sid 1
Mellan träffarna
Mellan varje träff krävs minst 5-8 timmar
enskilt arbete. Syftet med detta är att bearbeta
de fakta som framkommit under träffarna, gå
igenom nytt material, arbeta med sitt eget
projekt samt att hålla kontakt med övriga
deltagare.
På detta sätt får deltagarna övning och bättre
insikt om hur ett projekt fungerar ”i
verkligheten”.
Som material används en tryckt bok om
projektledning, Kunskapsbankens korta
kurser på nätet, kopior från presentationerna
samt att söka fakta via Internet.

Innehåll
Vad är ett projekt?
Från idé till verklighet
Framgångsfaktorer
Intressenter
Formulera realistiska mål
Förstudie, direktiv och projektplan
Styrning genom tidsplanering
Dokumentation
Budget, uppföljning, redovisning
Vad händer efter projektet?
Arbetet i gruppen
Praktisk retorik

”Programmet har gett en bra grund och inblick i att driva projekt.”
”Det har varit mycket roligt och givande att ha fått möjlighet att vara med.”
Kommentarer från utvärderingar av tidigare omgångar
Kunskapsbanken, Box 137, 371 22 Karlskrona, Tel: 0455 - 30 99 40, info@kunskapsbanken.se www.kunskapsbanken.se
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Kunskapsbanken har sedan år 2000 arbetat
med kompetensutveckling via Internet. Vi
förordar dock att alltid kombinera
nätbaserat lärande med handledarledda
träffar. Förutom våra 50 korta kurser på
nätet erbjuder vi också handledning på
plats.
Med vår kunskap och våra befintliga kurser
i botten kan vi redan idag erbjuda en unik
bredd av tjänster som gör nätbaserat lärande
både effektivt och lustfyllt.
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För mer information
Kunskapsbanken:
Anders Andersson, tel 0455-30 99 40
Länsbygderådet i Blekinge län:
Bengt Grönblad, tel 0708-63 16 38
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Fler omgångar
Eftersom utbildningsprogrammet Att arbeta i
projekt till stor del genomf örs på distans går
det utmärkt att arrangera den på olika platser
runt om i Sverige. Vi från Kunskapsbanken
kommer gärna och håller i de fyra
handledarledda dagarna. En stor fördel är då
om det går att samordna kursen med
representanter från de lokala Länsbygderåden
och/eller andra organisationer.
Finns önskemål om att genomföra kursen
med egna resurser s å hjälper vi också gärna
till med material och utbildning av
handledare.
Det är också möjligt att utveckla materialet
vidare så att en ännu större del av
utbildningen går att genomföra på distans.
För att upprätthålla kvalitén är det då viktigt
att programmet alltid kombineras med lokala
sammankomster där deltagarna får möjlighet
att inspireras av varandra och från lokala
företrädare för olika organisationer.
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