Når mennesker reflekterer sammen, kan
vi løse enhver projektudfordring.
ProjektRefleksion* er en klar enkel proces, du først bruger på dig selv og derefter kan
bruge på projektmedarbejdere, samarbejdspartnere, styregruppe og kunder.
Som projektleder er du den, der kender dit projekt bedst. Du kender projektmål og rammer. Du kender kunden og de
øvrige interessenter, du ved hvor skoen trykker, og hvor der kan ligge gemte muligheder. Men hvor god er du til at
udfordre dig selv og din/jeres ambition for projektet? Hvor god er du til at stille ”forstyrrende” spørgsmål og roligt
reflektere over dem istf. at springe til konklusionen? Hvor god er du til at få dine medarbejdere, samarbejdspartnere,
styregruppe og kunder til at reflektere åbent over projektets udfordringer? Din refleksion, din evne til at se
muligheder (og begrænsninger), dit overblik, dine beslutninger og din glæde ved projektet er essentiel for projektets
resultater. ProjektRefleksion* får din skjulte visdom frem.
For dig der,

Er projektleder, PMO eller projektchef

Vil noget mere med dine projekter

Ønsker at frisætte menneskers potentiale i
projektet



Tør erkende at vi aldrig får kontrol over
vores omgivelser



Selv vil gå vejen først inden du involverer
andre

Lær ProjektRefleksion*, mens du bruger den på dit projekt henover 3 mdr.:








Formuler udfordring for projektet, så nærende at du får energi af den og så vild at den frister til nytænkning
– skaber dit projekt mest værdi ved at blive færdigt på den halve tid; eller engagere dem, der skal
implementere det eller at der sker 80% færre fejl?
3 tirsdage med ProjektRefleksion*workshop, hvor vi bruger Projektlederspillet (PS) til at skabe refleksion på
netop din projektudfordring – og øver os i at facilitere andre til at finde løsninger på deres udfordringer via
refleksion – en projektlederkompetence, der gør hverdagen nemmere, når du bruger den ifht dine
projektmedarbejdere.
Hver uge 15 min’s refleksion, hvor du fx i bilen eller under løbeturen reflekterer over ugens aktuelle
udfordring i projektet. Projektlederspillet er inkl i prisen. Sparring pr mail, så meget du vil, er også inkluderet.
Afsluttende individuel samtale med Lise Damkjær, hvor du får sparring på, hvem og hvordan du inddrager
andre i refleksioner til gavn for projektet. Hvad der vil virke bedst for dig.
SHIT-situationer (”shit, den havde jeg ikke set komme”) undgår vi ikke. Med ProjektRefleksion* får du et
værktøj til at håndtere dem og få værdifuld læring til fremtiden i stedet for den panik-reaktion, SHITsituationer normalt fremkalder i os.

Tirsdage kl. 17-20 i Valby. 24. september; 29. oktober og 26. november 2019. Der serveres et let måltid.
Pris: 7.995,- kr. ex moms inkl 1 ex Projektlederspillet (normalpris for spillet 3.995,- kr). Rabat 1000,- kr. ved tilmelding
senest 1. september 2019.
Tilmelding og yderligere spørgsmål: Lise Damkjær på lise@learning4life.dk eller på T: 2949 9636.
ProjektRefleksion* og Projektlederspillet er udviklet af Lise Damkjær på baggrund af forskningsprojektet ”Fejl i
byggeriet?” sammen med Kristian Kreiner på CBS, mere end 20 års erfaring med projektledelse, ledelse, innovation og
facilitering samt inspiration fra Open Space, Teori U og Den levende virksomhed. Se www.learning4life.dk

