
Få hurtigere og større gevinst i dine projekter

Half Double Foundation
De fleste projekter er styret af to essentielle ting: Den effekt, de skal give og den tid, det 
tager at opnå den. Og med Half Double metoden har danske forskere fundet et redskab 
til at skabe dobbelt effekt på den halve projekttid. 

Med andre ord enhver projektleders drøm. Kunsten er at kombinere agile værktøjer med 
klassisk projektstyring til en hybrid projektledelsesform, der sikrer fremdrift, lederskab 
og i sidste ende effekt. Half Double Foundation er et intensivt kursus, som giver dig en 
solid viden om netop Half Double-metoden. Du får kendskab til teorien bag metoden og 
konkrete værktøjer til at gennemføreprojekter ud fra Half Double tilgangen.

Kursusmål:
Kurset ruster dig til at varetage din organisations projekter på tværs af 
agile og traditionelle projekttilgange. Ved at kombinere de to metoder, 
samler du det bedste fra begge verdener og sikrer, at organisationen 
realiserer det fulde potentiale i jeres projekter.

Det gør kurset blandt andet ved at give dig: • Indsigt i Half Double-me-
toden, der sikrer en struktureret tilgang til gennemførelse af projekter• 
Værktøjerne til at gennemføre projekter på den halve tid, samtidig med 
at effekten øges

Konkrete færdigheder indenfor brugen af Half Doubles tre kerneelemen-
ter: Impact, Flow og Leadership (Effekt, Flow og Lederskab)

Kursusudbytte:
Half Double sigter mod at gøre det samme for projekter, som LEAN 
har gjort for produktion.Forskere fra Aarhus Universitet har påvist, at 
succesraten ved Half Double-metoden er 70% (mod projekters normale 
succesrate på mellem 30-35%).
Ved at deltage på Half Double Foundation-kurset, får du et indgående 
kendskab til Half Double-metoden. Half Doubles hybride tilgang til pro-
jektledelse kombinerer agile værktøjer med den klassiske projektledel-
sestilgang, og øger på den måde succesraten i dine projekter fra dag ét.

Ved beståelse af eksamen, opnår du en Half Double Foundation-cer-
tificering.

Kr. 12.500 ekskl. moms
Inkl. certificering, materialer, e-bog og forplejning

3 dage



Deltagerprofil:
Kurset er relevant for dig, der ønsker at udvide dine projektlederkom-
petencer med et kendskab til Half Double-metoden, der accelererer 
gennemførslen af dineprojekter. 

Du er fx projektleder, programleder, Scrum Master, projektejer, foran-
dringsleder, implementeringskonsulent, PMO leder, agil coach eller 
projektmedarbejder.

Deltagerforudsætninger:
Det er en fordel, hvis du har kendskab til projektarbejde og brugen af 
værktøjer/metoder indenfor klassisk eller agil projektledelse.

Kursusforberedelse:
Ca. 3 uger inden kursusstart, vil du modtage Half Double Foundation 
Guide samt en læsvejledning. Vi anbefaler, at du afsætter ca. 20 timer 
til din forberedelse.

Undervisningsform:
Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus fra kl. 09:00-17:00 uden 
overnatning. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde 
på kurset, og det forventes, at du bidrager aktivt undervejs. 

I undervisningen veksles der mellem individuelle refleksioner, case-ba-
serede gruppeøvelser og gennemgang af teori. 

Teorien gennemgås i relation til konkrete og praktiske eksempler, så du 
får den helt ind under huden og kan bruge den i din praktiske hverdag 
som projektleder. Vi sørger også for, at du får mulighed for at øve dig 
på prøveeksamener, så du er godt klædt på til din Half Double Founda-
tion-eksamen.

Kursusindhold:

 ✓ Projekt- og leveranceteori: Formål, rammer, processer, roller og 
ansvar

 ✓ Introduktion til Half Double som metode• De tre kerneelementer: 
Effekt, flow og lederskab

 ✓ Effektkort, effektmåling og effektbaseret løsningsdesign

 ✓ Visuel planlægning

 ✓ Takt og rytme i nøglehændelser

 ✓ Aktivt ejerskab og samarbejdsorienteret lederskab

 ✓ Reflekterende og agil tankegang

 ✓ Lokal tilpasning

 ✓ Refleksionskortet

 ✓ Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgle-
områder

 ✓ Effektiv udnyttelse af eksamenstiden

Eksamen:
Kurset afsluttes med Foundation-eksamen hos Half Double Institute. 
Eksamen tager 60 minutter og består af 40 multiple choice-spørgsmål. 
Du skal have 28 rigtige svar (70%) for at bestå din Foundation-eksamen. 
Det er tilladt at benytte ”Half Double metodologien – Foundation Guide” 
som hjælpemiddel undervejs. Dit certifikat vil efterfølgende blive tilsendt.

Sporg og materialer:
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assi-
stere i forbindelse med projekt-, program- og porteføljestyring. De har en 
bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Du kan orientere 
dig i undervisersprog og materialesprog på den enkelte afholdelse.

Prisen indeholder:

 ✓ Half Double metodologien – Foundation Guide• Half Double læse-
vejledning og øvelseshæfte

 ✓ Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk 
efter kurset

 ✓ Half Double Foundation-eksamen

 ✓ Frokost, the og kaffe under kurset

Dit udbytte

 ✓ Du får en gennemprøvet model, der har bevist sin effektivitet

 ✓ Du lærer, hvordan du som projektleder kan skabe hastighed 
og effekt ved at benytte Half Double tilgangen i dit projekt 
eller din leverance

 ✓ Du får et solidt indblik i en effektbaseret tilgang ved at kom-
binere agile og klassiske metoder, som kan medvirke til at 
skabe engagement og motivation i projektteamet og nærhed 
til din projektejer

Virksomhedens udbytte

 ✓ Organisationen får kompetencer i visuel planlægning og 
co-location, for at skabe fælles indsigt og engagement i pro-
jektteamet

 ✓ Organisationen får en medarbejder, der aktivt involverer pro-
jektejer og styregruppe, så alle i højere grad støtter op om 
projektet og sikrer effekten

 ✓ Organisationen får projekter, som bliver gennemført hurtigere 
og med større succes

Effekt

Fremdrift

Lederskab


