
IDRÆTTENS EVENT- OG PROJEKTLEDERUDDANNELSE

For ledere og medarbejdere i idræts- og fritidsbranchen der  
arbejder med events- og projektudvikling 

I SAMARBEJDE MED



Idrættens event- og projektlederuddannelse

Velkommen til dette uddannelsesforløb som finder sted i samarbejde med de førende organisationer i idræts- 
og fritidsbranchen. 

Udvikling af events fylder mere og mere i den danske idræts- og fritidsbranche. Lige fra konferencer til 
løbeevents, svømmestævner og companydays i golfbranchen.

Uanset hvor man er ansat i branchen er projektudvikling en fast del af hverdagen og evnen effektiv projekt-
ledelse en vigtig kompetence for at kunne levere resultater. 

Der er mange ligheder mellem eventudvikling og projektledelse og på denne uddannelse får du værktøjskassen 
til at arbejde med begge dele.

Uddannelsen giver dig kompetencer og redskaber til at lede og styre mindre og mellemstore projekter igen-
nem hele processen. Du lærer blandt andet hvordan du afsætter de rette ressourcer, følger projektplanen og 
når i mål med dit projekt. 

På uddannelsen vil du
• Få en værktøjskasse til at udvikle oplevelsesbaserede events
• Få redskaber til at estimere tid, ressourcer og vurdere risici
• Lære at planlægge projekter og events på et ledelsesmæssigt og et operationelt niveau
• Lære at opstille realistiske mål, følge dem og sikre høj kvalitet i dine projekter
• Blive introduceret til teorier og metoder, som du kan bruge til at håndtere event og projekters 

kompleksitet og udfordre samt kvalitetsbestemme resultat og effekt

Uddannelsen er et modul der giver dig en værktøjskasse, som du kan bruge til at skabe et solidt grundlag for 
udvikling succesfulde projekter og events - hvad enten du er projektleder eller projektdeltager. 

Dette uddannelsesmodul er målrettet ledere og medarbejdere i idræts- og fritidsbranchen. Uddannelsen er 
på 10 ECTS point og har man lyst til mere, er faget en del af Idrættens Udviklingscenters samlede akade-
miuddannelse med speciale i Golfmanagement samt den samlede akademiuddannelse for Centerledere af 
idræts- og fritidsfaciliteter. Læs mere om de andre moduler og dine muligheder for at tage en samlet akade-
miuddannelse på www.iuce.dk.

Med venlig hilsen
Klaus Frejo

                                    
Idrættens Udviklingscenter  

Besøg os på www.iuce.dk
Find os på facebook og Linkedin

https://iuce.dk
https://iuce.dk


UNDERVISNINGSDAGE

1. MODUL

Denne dag arbejdes med følgende temaer:

• Generel introduktion til projekt- og eventledelse og projekt- og eventstyring
• Hvad definerer et projekt og en event, projektarbejdsformen og de forskellige projekttyper?
• Værktøjer til udvikling af oplevelsesbaserede events
• Etablering og strukturering af projekter og events
• Baggrund for projekter og events samt og projektbeskrivelse
• Idégenerering og idévurdering

Efter første modul har du kompetencer og værktøjer til at skabe et solidt fundamentet for dit projekt og 
event.

2. MODUL

Denne dag arbejdes med følgende temaer:

• Projektets og eventens hovedforløb og etablering af projektorganisationen
• Interessent analyse
• Måldefinitioner, målhierarki, risikostyring  
• Planlægningsværktøjer og tidsestimering

Efter andet modul har du værktøjer og kompetencer til at detailplanlægge et projekt og event og styre det 
i gennemførelsesfasen

3. MODUL

Denne dag arbejdes med følgende temaer:

• Projektets ledelse samt afslutning og evaluering af projekter og events.
• Kvalitet i projekter og events. 
• Ledelse af projektmedarbejdere (personprofiler, ledelsesteori)
• Afslutning og evaluering af events og projekter.

Efter tredje modul har du værktøjer og kompetencer til at gennemføre et projekt og en event fra a-z, samt 
en forståelse for ledelse af event- og projektmedarbejdere.

20.04.22-21.04.22

09.05.22-10.05.22

23.05.22-24.05.22

07.06.22EKSAMEN

www.iuce.dk

17.05.22ONLINE OPSAMLING

01.06.22ONLINE OPSAMLING

https://iuce.dk


UNDERVISERE 
Underviser Mille Frydensberg

Mille Frydensberg har arbejdet mange år som leder i det private erhvervsliv, både indenfor liberale erhverv

og kommerciel salgsvirksomhed. Mille har en solid erfaring med virksomhedsdrift, forretningsforståelse, 

kontinuerlig udvikling og forandringsledelse.  Mille er tidligere lektor i service og oplevelsesledelse ved CPH 

Business og Roskilde Universitet og underviser i eventmanagement, servicedesign, oplevelsesøkonomi- og 

ledelse og innovation og trendspotting.

Uddannelsen finder sted på Sportshotel Vejen og Vejen Idrætscenter med overnatning på enkeltværelser.
De studerende har adgang til benyttelse af faciliteterne på Vejen Idrætscenter i forbindelse med kurset. 

Uddannelsen er baseret på akademifaget Projektledelse på 10 ECTS point. 

Faget Projektledelse indgår som en del af den samlede Centerlederuddannelse på 60 ECTS point og den samlede 
Golfmanagementuddannelse på 60 ECTS point. Uddannelserne er baseret på diplomuddannelsen i Oplevelses-
økonomi. Læs mere om Golfmanagementuddannelsen HER og den samlede Centerlederuddannelse HER.

Uddanelsen er bygget op om 8 dages undervisning inkl. overnatning, fuld forplejning samt teambuildingaktiviteter 
for at styrke netværksdannelsen mellem deltagerne. 

UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE OG UNDERVISNINGSFORM

PRIS FOR FORLØBET 22.500 KR. INCL. MOMS

Tilskudsmuligheder
Da der er tale om en kompetencegivende uddannelse, er der er en række tilskudsmuligheder, som betyder 
at prisen for deltagelse kan reduceres væsentligt, såfremt du er i målgruppen for tilskud. 

Omstillingsfonden 
Det er muligt at søge kr. 6000,- i tilskud fra Omstillingsfonden, såfremt du ikke har en videregående uddan-
nelse. Tilskuddet søges i forbindelse med tilmelding og fratrækkes direkte i prisen. Tilskuddet er afhængigt af, 
om der er ledige midler i puljen, så det tilrådes at søge hurtigst muligt. Læs mere på www.ufm.dk.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Tilskud fra Statens Voksen Uddannelsestøtte (SVU) på op til kr. 522,- pr. uddannelsesdag tildeles til 
arbejdsgiveren der sender medarbejderen på uddannelse, såfremt medarbejderen opfylder kravene. 
Læs mere på hhv. www.svu.dk og www.ufm.dk.

Den kommunale kompetencefond
Faget Organisering er på positivlisten for de kommunale kompetencemidler. Hvis du er offentligt ansat 
betyder det for dig, at du kan deltage på denne uddannelse med tilskud fra de offentlige kompetencefonde.
Vi hjælper altid gerne med vejledning om tilskudsmulighederne.

Tilmelding og yderligere information 

Tilmelding til uddannelsen foregår til Idrættens Udviklingscenter på www.iuce.dk eller via mail til
cecilie@iuce.dk eller telefon 42901387 D
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UNDERVISERE

TILMELDING OG ØKONOMI

https://iuce.dk/uddannelse-i-golfbranchen/
https://iuce.dk/uddannelsescenter/

