Gratis kompetanseheving for anleggsbransjen

Prosjektledelse for dere i anleggsbransjen
Nettkurs med
Oppstart 11. januar 2022
2,5 studiepoeng

Hvem kan søke på dette kurset?
Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til
å heve kompetansen din i prosjektledelse. Kurset er spesialtilpasset ansatte i og
anleggssektoren og finansieres av partene i arbeidslivet i samarbeid med
regjeringen.
Kurstilbudet er en unik mulighet til å øke egen kompetanse innenfor prosjektledelse. Det
eneste du må gjøre er å sette av tid til å studere. Det er helt opp til deg når på døgnet og hvilke
dager du ønsker å benytte. Alt er nettbasert. Du vil få veiledning underveis.
Til å undervise i emnet har vi Odd Hugo Gauslaa. Han er tidligere næringslivsleder med erfaring
både fra nasjonalt og internasjonalt næringsliv. Han er nå faglærer på Vea og underviser i
økonomi, ledelsesfag og markedsføring.

Målgruppe
Ansatte i anleggsbransjen. Du kan delta på kurset enten du er i full jobb, er permittert eller er
arbeidsledig.

Innholdet i kurset
Innholdet er utviklet med utgangspunkt i Prosjektplanlegging. Innholdet vinkles mot
anleggsbransjen og læringsutbyttene er tilpasset dette.
Kunnskap: Gi grunnleggende innsikt i prosjekt som arbeidsform og tilnærming til forskjellige
prosjekttyper og prosjektorganisasjoner.
Ferdigheter: Kan anvende faglig kunnskap og delta i samt lede prosjekter, samt planlegge bruk
av kompetanse innenfor et anlegg.
Generell kompetanse: Kan planlegge, evaluere og avslutte prosjekter.
Noe av innholdet i emnet
• Kalkulasjonsmetoder
• Anbudsskikk
• Kapasitetsberegninger og beregninger av timepriser
• Visjoner og strategier for bedriften
• Personalledelse
• Prosjektleders rolle
• Generell økonomiforståelse
• Planlegging og kommunikasjon
• Planlegging og organisering av prosjekt
• Prosjekters usikkerhetsnivåer
• Forhandlinger og innkjøp
• Kjøpe vs lage i arbeidsfellesskap
• Logistikk i prosjekter
• Ledelse i prosjekter

Organisering
Kurset gjennomføres på nett og du kan studere i eget tempo.
Kurset består av ett emne og gir 2,5 studiepoeng.
Felles oppstart med informasjon om kurset: torsdag 11. januar 2022, fra klokken 10.00-11.00

Eksamen
Eksamensformen er en elektronisk flervalgseksamen og gjennomføres i perioden mellom 16. og
20. februar 2022. Arbeidskravet må bestås før du kan gå opp til eksamen. Mer informasjon om
eksamen på oppstartsmøte.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres i perioden 11. januar til 20. februar 2022. Alle forelesningene legges ut på
nett slik at du kan følge dem når du selv ønsker. Det blir mulighet for veiledning underveis.
Dette vil vi informere mer om på informasjonsmøtet den 11. januar.

Foreleser
Odd Hugo Gauslaa
Odd Hugo Gauslaa er tidligere
næringslivsleder med erfaring både fra
nasjonalt og internasjonalt næringsliv.
Han er utdannet økonom, og har mange
års erfaring som leder i både små og
store bedrifter. Han underviser i
økonomi, markedsføring og
bedriftsledelse samt prosjektledelse. Han
deler raust av sine erfaringer.

Pris
Kurset er gratis for ansatte i anleggsbransjen. Det er partene i arbeidslivet i samarbeid med
regjeringen som finansierer kompetansetilbudet.

Opptakskrav
Kurset er på fagskolenivå og er åpent for ansatte, permitterte og arbeidsledige i
anleggsbransjen. Ved påmelding må du legge ved fagbrev og vitnemål fra videregående. Dersom
du skal bli realkompetansevurdert, legger du ved attester som viser arbeidserfaring fra
anleggsbransjen.
For å få studiepoengene må du tilfredsstille det formelle opptakskravet til studiet.
Opptakskravet er
- Anleggsgartner med fagbrev
- Anleggsmaskinfører med fagbrev
- Rørlegger med svennebrev
- Vei- og anleggsfaget

- Anleggsrørlegger med fagbrev
Eller
Realkompetanse tilsvarende et av disse

Påmelding
Frist for påmelding: Søknadsfrist: 13. desember 2021
Elektronisk påmelding: https://soknad.vea-fs.org
Det tas forbehold om avlysning eller utsettelse av oppstart ved for få påmeldte deltakere.

Kontaktinformasjon
Hildegunn Aas – Prosjektleder og leder for kursavdelingen ved Norges grønne fagskole - Vea
Epost: hildegunn.aas@vea-fs.no
Mobil: 970 13 353

