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1. – 2. marts 2021
17. marts 2021
7. – 8. april 2021



Kommunernes
it-projektlederuddannelse

KL udbyder i samarbejde med KIT@ Kommunernes 
it-projektlederuddannelse med it-professor Jan 
Pries-Heje fra Roskilde Universitet som gennemgående 
underviser.

Kommunernes it-projektlederuddannelse er en skrædder

-

syet uddannelse til kommunale it-projektledere. Ud-

-

dannelsen sætter fokus på, hvordan du som projektleder 
planlægger, leder og færdiggør it-projekter til tiden, inden 
for budgettet og med den rigtige kvalitet. 

Kommunernes

 

it-projektlederuddannelse

Kommunernes it-projektlederuddannelse består 
af tre moduler, på to, en og to dage. I alt 5 dage 
der gennemføres som eksternt. De tre moduler 
omhandler:

1. Overblik og planlægning
2. Den menneskelige side af projektledelse
3. Projektlederens værktøjskasse  

 
 

Kommunernes 
it-projektlederuddannelse a�oldes:

 

 
 
 

Modul I
Modul II
Modul III

a�oldes den 11. og 12. april 2019
a�oldes den 25. april 2019
a�oldes den 20. og 21. maj 2019

Første halvår 2019 på Comwell Kolding

Kommunernes it-projektlederuddannelse består 
af tre moduler, på to, en og to dage. I alt 5 dage 
der gennemføres som eksternt. De tre moduler 
omhandler:

1. Overblik og planlægning
2. Den menneskelige side af projektledelse
3. Projektlederens værktøjskasse

Kommunernes 
it-projektlederuddannelse
KL udbyder i samarbejde med KIT@ Kommunernes 
it-projektlederuddannelse med it-professor Jan 
Pries-Heje fra Roskilde Universitet som gennemgående 
underviser.

Kommunernes it-projektlederuddannelse er en skrædder-
syet uddannelse til kommunale it-projektledere. Ud-
dannelsen sætter fokus på, hvordan du som projektleder 
planlægger, leder og færdiggør it-projekter til tiden, inden 
for budgettet og med den rigtige kvalitet. 

Kommunernes 
it-projektlederuddannelse afholdes:

   Modul I 
Afholdes den 1. - 2. marts 2021

  Modul II  
Afholdes den 17. marts 2021

  Modul III  
Afholdes den 7. - 8. april 2021

Andet halvår 2019

København
I KL-huset, 
Weidekampsgade 10, 
2300 København S



Kommunernes
IT-projektlederuddannelse

/  Business Case og Cost-Benefit
/  Projektets mål og problem
/  Målhierarki
/  Kravspecifikation; Skrevne
  og uskrevne krav
/  Projektmodel

Definition af projektet

/  Identifikation af aktiviteter
/  Funktionel dekomponering 
 (Work Breakdown Structure)
/  Bestemmelse af resursekrav
/  Netværksplanlægning

Den første planlægning

Efter dette modul 
kan kursisterne:

• beherske funktionel dekomponering og lave 
netværksplan for et mindre it-projekt

• beherske skrivningen af en projektplan for et 
mindre it-projekt

• udføre en interessentanalyse for eget it-projekt

• foretage estimering for et typisk it-projekt 
hvor der er mange erfaringsdata til rådighed

• benytte en række forskellige estimeringstekniker, 
deres fordele og ulemper

Indhold:

Overblik og planlægning
Modul I

Varighed: 2 dage

/  Overvågning af fremdrift
/  Rest-estimering
/  Krav- og ændrings-styring
/  Gevinstrealisering
/  Aflevering og afslutning af et projekt

Opfølgning

/  Hvem er interessenter
/  Den basale interessentmodel
/  Rollemodellen
/  Selve interessentanalysen

Interessentanalyse

/  Tilvejebringelse af basis for estimering
/  Successiv approximation (3-punkts estimering) 
/  Delfi teknikken og andre ekspert-tekniker
/  COCOMO, Function Points og andre it-specifikke teknikker

Estimering



Kommunernes
IT-projektlederuddannelse

/  Analyse af dig selv og dine egenskaber
/  Personlighed, præferencer, temperament  
 og værdier
/  Adfærd, reaktion på pres udefra, stress
/  Hvad skal du selv arbejde med at forbedre?
/  Deltagernes stærke og svage sider
/  Mangler der en profil i projektet?
/  Det særlige ved it-projekter 

Den menneskelige faktor i projektet

/  400-500% forskel på et godt og et skidt team
/  Forming – Storming – Norming – Performing
/  DANUBE-modellen
/  Danne teamet
/  Afklare og normere roller og ansvar
/  Udrette og bedømme projektet og teamet undervejs
/  Evaluering af projektet og teamet til sidst

Teammodel og teambuilding

/  Ledelsesopgaverne i et projekt
/  Projektlederroller
/  Situationsbestemt projektledelse
/  Magt og indflydelse

Rollen som projektleder

Efter dette modul 
kan kursisterne:

• kende betydningen af den menneskelige faktor i 
projektet

• beherske analysen af om projektdeltagernes 
sammensætning kan give anledning til proble-
mer i projektet

• kende en teammodel og dens betydning

• beherske teknikker til teambuilding i alle faser 
af et it-projekt

• udfylde rollen som projektleder, og vide hvad 
det kan indebære

Indhold:

Den menneskelige side af projektledelse
Modul II

Varighed: 1 dag



/  Hvad er it- og Enterprisearkitektur 
/  6 Perspektiver og 6 niveauer (Zachman)
/  Sammenhæng til forretningsarkitektur
/  Samspil til drift og infrastruktur

Efter dette modul 
kan kursisterne:

• vide hvad it- og Enterprise arkitektur er, og 
hvilken rolle det spiller i relation til et it-projekt

• beherske risikoanalyse for et større projekt

• indarbejde i en projektplan de risici der findes i 
en risikoanalyse

• beherske review-teknikken til 
kvalitetsovervågning

• forstå betydningen af forskellige typer test

• kende indholdet af en it-arkitektur, en konfigu-
rationsplan, en kvalitetsplan, samt en testplan 
for et større it-projekt

Arkitektur og infrastruktur

Indhold:

/  Risikoidentifikation
/  Risikoanalyse
/  Risikoplanlægning og –mitigering
/  Risikoopfølgning
/  What-if analyse

Risikostyring

/  Kvalitetsstyring = planlægning + overvågning (proces) + sikring (produkt)
/  Kvalitetsplanen
/  Brug af reviews og inspektioner til kvalitetsovervågning
/  Brug af modul- og integrations-test til kvalitetssikring
/  Brugervenlighed og brugertest
/ Testplanen
/  Konfigurationsstyring

Kvalitetsstyring i projektet

/  Kunde-leverandør forhold
/  Tre niveauer af samarbejde
/  Standardkontrakter; 
 Hvad kan de bruges til?

Underleverandørstyring

Projektlederens værktøjskasse
Modul III

Varighed: 2 dage

Kommunernes
IT-projektlederuddannelse



Underviser
Professor Jan Pries-Heje, 

Informatik og Datalogi på RUC

Tilmeldingsfrist og afbud

København: 
Tilmelding senest d. 8. februar 2021. 
Tilmelding er bindende.

Alle dage fra 9.00 - 16.00 

Praktisk

Jans forskning har fokus på organisatoriske og 
ledelsesmæssige aspekter af IT-udvikling og 
–anvendelse. Han er således forfatter til mere 
end 200 bøger og forskningsartikler i internatio-
nale tidsskrifter og konferencer inden for dette 
område. Jan er særligt interesseret i agile metoder 
og fremgangsmåder, og har bl.a. igangsat en række 
studier af, hvordan den agile metode Scrum kan 
bruges. 

Gennem årene har Jan undervist inden for et 
bredt felt af IT-emner.  De seneste år har Jan især 
undervist i IT-strategi, IT-projektledelse, IT-foran-
dringsledelse og procesforbedring, samt hvordan 
man får samspillet mellem IT og forretning til at 
fungere optimalt. Jan leder en forskningsgruppe 
i brugerdreven IT-innovation, der bl.a. forsker i 
procesforbedring og spredning af IT.

Spørgsmål
Praktiske spørgsmål om Kommunernes it-projekt lederuddannelse 
kan rettes til chefsekretær Anja Lønbo på alb@kl.dk. Øvrige 
spørgs mål kan rettes til vicekontorchef Jan Struwe Poulsen i KL’s 
Kontor for arbejdsgange og it-arkitektur på jtp@kl.dk

Kommunernes
IT-projektlederuddannelse

Pris og betaling
15.900,- + moms. Prisen er ekskl. even-
tuelle omkostninger til overnatning. 

Bogen “Optimér dit projektteam” 
af Trine Hald Commisso og Jan 
Pries-Heje indgår som grundbog i 
undervisningen. 
Bogen er inkluderet i prisen, 
og udleveres på første 
undervisningsdag.

Tilmeld dig lige her!

https://tilmeld.kl.dk/itprojektleder2020/download-program.html

