Hvordan lykkes med

utviklingsprosjekter
– dagskonferanse

Et stort prosjekt
blir aldri ferdig
i tide

Tid:	Onsdag 20. november kl. 1000-1530
Sted:	Lille sal, 6. etg. i konferansesenteret i Høyres Hus, Stortingsgata 20, Oslo
Det er prosjektets tidsalder, men det kan dukke opp mange utfordringer. Vi inviterer til en dag
med UTVIKLINGSPROSJEKTET under lupen, med inspirasjon, erfaringer, eksempler på både effektive prosjekter og de mindre strømlinjeformede. Hva gjør en dersom det kommer skjevt ut, eller går
galt underveis, og hvordan effektivisere arbeidet? Innspill fra eksperter, tips, eksempler og ideer.

Prosjektet
har god

PROGRAM
0930-1000	Registrering
1000		Velkommen – oversikt over dagen
		
«7 ubehagelige sannheter om prosjekt» (Matthew E. May)

framdrift de
første 85 %
prosentene

1015		
Anne Swanberg, direktør, BI Learning Lab,
		
med 15 års fartstid som nettlærer i prosjektledelse:
		- Viktige verktøy i utviklingsprosjektet
		
- BI2020 - eksempel på bruk av eksperimenter og
		
piloter i utviklingsprosjekter

så stopper det
opp...

1100		
Alastair Creelman, omvärldsbevakare ved Linnéuniversitetet, Kalmar:
		Effektiv och smartare kollaborasjon i utvecklingsprojekt
1130		Utfordring: «Hva gjør jeg/vi når prosjektet ikke går som planlagt?»
1145		Lunsj
1245		Prosjektutfordring I: Cecilie Lønn, Universitetet i Agder:
		Våre nøkler til et lykkelig prosjektarbeid i «Litteratur på nett»
		Et samarbeid mellom Universitet i Agder og Høgskolen i Telemark

Når det
ikke ser
ut til å

1315 		Prosjektutfordring II: Prosjektleder Rune Kvarme,
		NHO Service, med erfaring fra Ringer i vannet og Læringsnettverket:
		Hvordan lede utviklingsprosjekt for de som har falt ut av arbeidslivet?

bli v
så b erre
lir

1345		Prosjektutfordring III: Åse Birgitte Skjærli, Statsbygg:
	Store offentlige prosjekter – Campus Ås tar form
1415		Kaffepause
1430		ProjectMeet: «Den lille suksessnøkkelen».
		
2-minutters kort-fortellinger om små grep som kan være effektivt 		
		
i prosjektarbeid. Kåring av publikumsfavoritten. Forhåndspåmelding
		
		

ÅPEN POST med kommentarer og synspunkter fra salen 			
– og med innspill som er kommet i løpet av dagen

1500		

Boldic Award – kort presentasjon av årets vinner

1505		Utdeling av priser: Årets nettstudent 2013 og
		Årets nettlærer 2013 v/ juryleder Ingeborg Bø
1520		
		

«7 andre sannheter» om prosjekt,
kort oppsummering v/Torhild Slåtto, FuN

1530		Takk for i dag
Vi tar forbehold om endringer i programmet.

det

verr
e

MØTESTED
Lille sal i 6. etg. i konferanseavdelingen i Høyres Hus,
Stortingsgata 20, Oslo, like ved Nationaltheatret. Fra
Nationaltheatret stasjon – gå i retning Stortinget.
Høyres Hus ligger da på høyre side.
PRIS
Medlemmer i Fleksibel utdanning Norge: kr 900.
Ikke-medlemmer: kr 1500.
PÅMELDING
Påmelding til Petter Kjendlie på e-post
kjendlie@fleksibelutdanning.no
Oppgi navn, navn på institusjon,
fakturaadresse og eventuell fakturakode.
Påmeldingsfrist er 15.11.2013. Eventuell avmelding må skje
skriftlig senest 15.11.2013. Avmelding fram til denne datoen vil bli belastet med et
omkostningsgebyr på kr 500. Ved avmelding senere enn 15.11. forfaller konferanseavgiften i sin helhet.
ARRANGØR:
Fleksibel utdanning Norge
(tidligere Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning)
INFORMASJON
Om programmet: Kontakt Torhild Slåtto på e-post slaatto@fleksibelutdanning.no
Påmelding og annen praktisk informasjon: Kontakt Petter Kjendlie,
på e-post kjendlie@fleksibelutdanning.no
www.facebook.com/Fleksibel.utdanning.Norge

Et prosjekt er en suksess når interessentene jubler,
ikke bare under gjennomføringen,
men også lenge etter at prosjektet er ferdig.
		
(Nordic Project Management)

www.fleksibelutdanning.no

