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På kurset Fra planlægger til 
byudvikler bygger du ovenpå 
dine projektledererfaringer og 
bliver langt bedre rustet til at drive 
byudviklingsprojekter fra formule-
ring af visioner over mobilisering 
af engagement til realisering og 
anlæg. Det er en kompliceret øvelse 
at projektlede, styre og facilitere - 
ikke bare processerne men også de 
mange dagsordner, der er vigtige i 
byudvikling i dag. Projektledere skal 
påtage sig en mangefacetteret rolle 
og de skal samarbejde tæt med alle 
aktørerne i projektets netværk.

FRA PLANLÆGGER TIL BYUD-
VIKLER er på samme tid et kom-
petenceudviklingsforløb og et 
projektudviklingsforløb, der består 
af 5 kursusgange fordelt over et år. 
Undervisningsformen veksler mel-
lem inspiration og ny viden, arbejde 
med egen og andre cases og fælles 
refleksion.

Hvordan bliver man god til by-
udvikling? Hvad kræver det af 
kompetencer? Hvordan håndterer 
man balancen mellem udvikler- og 
myndighedsopgaven? Hvem skal 
man tale med? Hvordan får man 
tingene til at ske - ordentligt og 
hurtigt? 

FRA PLANLÆGGER TIL BYUDVIKLER 
styrker dine projektlederkompeten-
cer. Du bliver bedre funderet i din 

måde at arbejde med byudvikling 
på. Undervisningen favner byud-
viklingsfeltet bredt, men gennem 
sparring med de andre deltagere og 
ved at koble kursets faglige indhold 
med det konkrete projekt, som du 
arbejder med i din hverdag, får du 
skærpet dit fokus på, hvordan du 
bedre kan drive processer i byudvik-
lingen og får tingene til at ske. 

Underviserne på forløbet vil være 
en blanding af forskere, rådgivere, 
politikere, kommunale topembeds-
folk og andre projektledere, som 
arbejder med byudvikling.

Målgruppen for kursusforløbet er 
kommunalt ansatte projektledere, 
som arbejder med byudvikling. Det 
kan være i form af fx bymidtepro-
jekter, byomdannelse, landsby-
udvikling, sociale boligindsatser, 
bystrategier og helhedsplaner, 
områdefornyelse eller Business 
Improvement Districts. 

For at få størst udbytte af forløbet 
anbefales det, at din case på kurset 
er et projekt, som er i en tidlig fase, 
eller et projekt, som har brug for 
at blive gentænkt eller forandret. 
Deltagerne forventes at have viden 
eller erfaring med traditionelle pro-
jektledelsesværktøjer.

Kursets overordnede temaer
Netværksledelse og mobilisering

Innovationsprocesser
Politik og faglighed

Projektledelse på udvidet niveau
Byudvikling i den grønne omstilling 

 - planer, byggeri og transformation
Økonomi og partnerskaber

Magt og relationer
Kommunikation og formidling

Datoer 2023/2024
7 kursusdage fordelt over 5 kursusgange i 2023 
og 2024. Kurset afvikles på forskellige lokationer 

i hele Danmark, med så gode placeringer ift.
offentlig transport som muligt. 

To af kursusgangene er med overnatning. 
Betaling kan deles over to kalenderår.

Forplejning, materialer og overnatning er
 inkluderet i prisen. Lokationer er på vej.

2023: 25. maj // 30.-31. august // 2. november 
2024:  17. – 18. januar // 14. marts

 
Tilmelding, pris, nærmere info

Pris: 30.100 kr./22.575 kr. for tilskudsgivere til 
Dansk Byplanlaboratorium

Tilmelding på www.byplanlab.dk senest den 1. 
april 2023. Vær opmærksom på, at tilmeldingen 

er bindende, og prisen ikke refunderes.
Nærmere info: Anne Møller, am@byplanlab.dk 

//Tlf.: 33 17 72 78


