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Ankomst
Opstart
Definering af roller

Kundemøde 1 Basic design 
Kundemøde 2

Valg af projekt 

ET VIRKELIGT PROJEKT
EN RIGTIG KUNDE
DEN PERFEKTE TRÆNINGSBANE

DER GENNEMFØRES LØBENDE FEEDBACK GENNEM ALLE FASER HVOR DER: 
     Evalueres intentioner op i mod udvist adfærd.
     Er fokus på effektivitet og målsikring.
     Trænes kommunikation og feedback mellem relevante parter.
     Laves fremadrettede aftaler om handlinger og adfærd.
     Planlægges hvordan læringen overføres til hverdagen.

VARIGHED:
1-4 dage efter ønske.

Udføres for 6 til 35 deltagere.

KAN LAVES SOM:
Almindelige arbejdsdage.
Lange arbejdsdage.
Nonstop i op til 3 døgn.

Tunes og tilrettelægges
individuelt, efter jeres 
ønsker og behov.

DER TRÆNES:
•Projektstyring
•Projektoptimering
•Projektledelse
•Kommunikation i 
  projekter og med 
  stakeholders



Projekteksekvering
+

Stakeholder management 
Projektaflevering

Vi finder en børnehave som gerne vil have et gratis legehus og 
dermed er den RIGTIGE kunde.

Vi stiller med alle materialer, faciliteter, overdækning m.m.

Vi står for forplejning og oprydning.

I opbygger projektet, tager kundemøder, designer, bygger og leverer et  
færdigt produkt til kunden – som med garanti ser frem til rette vare til rette tid.

Vi udfordrer metoder, kommunikation, stakeholder management, effektivitet,  
målsikring og meget andet. Dette gøres ved løbende at lave ”pitstops” og  
evaluere, samt give og modtage feedback.

Evaluering af projektet 

PROJEKT 
LEGEHUS 
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HVORDAN STARTES PROJEKT ”LEGEHUS”?
   Efter kort telefon- eller mailkorrespondance, afholdes et uforpligtende møde.
   Til mødet har vi allerede fundet mulige lokaliteter/kunder og har flere  
   variationer på såvel varighed som sværhedsgrader med.
   Vi finder og laver alle aftaler med en lokalitet så tæt på jer som muligt.
   Vi præsenterer muligheder for projektopbygning og support.

HVORDAN I PRAKSIS?
   Vi opsætter foranstaltninger til sikring og vejrlig.
   Vi sørger for ALLE materialer til afvikling.
   Vi faciliterer alle møder, feedbacks og træningsopgaver.
   Vi sørger for fuld forplejning på aftalt niveau.

HVAD SKER DER SÅ?
   Så kører det bare derudaf! En rigtig kunde – et rigtigt projekt.
   God leverance = glad kunde (en hel børnehave fuld)

ILTI HOUSE ARBEJDER MED:

INSPIRATION: ILTI HOUSE skaber et inspirende og motiverende seminar, 
der giver deltagerene lyst til læring.

LÆRING: ILTI HOUSE sikrer et kompetent og fagligt relevant niveau  
gennem hele seminaret. Vi tilfører og anvender relevante og  
praksisnære værktøjer.

TRÆNING: Relevante værktøjer i kommunikation og opgaveløsning  
trænes og indlæres i praksis. Vi afprøver hvordan disse værktøjer virker 
på os selv og hinanden. 

IMPLEMENTERING: Implementeringsdelen er vigtig. ILTI HOUSE har særlig 
fokus på at forankre læringen til brug i hverdagen.

KONTAKT OS GERNE FOR ET UFORPLIGTENDE MØDE!


