
 
 

 
 

Prosjekt og kvalitetsstyring – 10 studiepoeng 
 

Undervisingsopplegg: Forelesingar, case og presentasjon av gruppearbeid. 

Nøkkelinformasjon:  

• Digital undervising via Teams/Zoom 

• 10 samlinger på 3 timer ein dag per veke. 17:00-20:00 

• Eigenstudie antal timar: 30 timar 

 

Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 

 
Prosjektet 

Overordna beskrivelse 
av prosjektet samt 
samspelet mellom 
bedrifta og prosjektet 
 

 
Kvalitetsstyring 

Grunnleggande 
beskrivelsar 
 
Praktisk prosjekt-
gjennomføring 

Tilbudsarbeid 

 
Praktisk prosjekt-
gjennomføring (forts.) 

Prosjektetablering 
 

 
Praktisk prosjekt-
gjennomføring (forts.) 

Prosjekt-
gjennomføring. 
Kvalitets, endrings og 
risikostyring 
 

 
Praktisk prosjekt-
gjennomføring (forts.) 

Prosjektplanar 
 

Samling 6 Samling 7 Samling 8 Samling 9 Samling 10 

 
Praktisk prosjekt-
gjennomføring (forts.) 

Prosjektrekneskap 
 

 
Praktisk prosjekt-
gjennomføring (forts.) 

Framdrifts-
rapportering 
 
Prosjektoverlevering 

Kvalitetsstyring – 
ISO9000 

Presentasjon av den 
mest relevante 
standardsamlinga for 
kvalitetsstyring 
 
 

 
Kvalitetsstyring i 
prosjektet 

Beskrivelse av 
relevante verktøy, 
metodar og rutinar 
 

 
Kvalitetsstyring i 
prosjektet (forts.) 

Beskrivelse av 
relevante verktøy, 
metodar og rutinar 
 

 
Avslutning 

Gjennomgang av 
prosjektoppgåve 
 
Oppsummering 
 

 

Målgruppe: Primært for tilsette, permitterte og arbeidsledige innen bygg, anlegg og industri, dog relevant 

innen alle yrker og fag. Undervisninga rettar seg både mot dei som ønsker å leie prosjekt og dei som 

ønsker å vere aktive deltakarar i prosjekt. 

 

Opptakskrav: Kurset er for alle som har fagbrev innan elektro, automasjon, bygg, anlegg eller industri.  

Søkjarar som ikkje har fagbrev, kan søkje opptak på grunnlag av realkompetanse, sjå lenke til NOKUT: 

Realkompetansevurdering på fagskolene under kurslista på fagskulen.no 

 



 
 

 
 

Meld deg på kurset her 

NB! Vel studiestad Førde 

 

Kontaktinformasjon: 

 Faglege spørsmål: Kjetil Sunde mob. 456 66 362. 

 Spørsmål om gjennomføring, påmelding o.l.: Soldis Årseth Trippestad mob. 936 30 757.

https://skjema.vlfk.no/opplaering/soknad/fagskolen_bransjeprogram


 

Prosjekt og kvalitetsstyring Tema 

10 stp. Praktisk prosjekt og kvalitetsstyring  

Læringsutbyte (LUB) 

Kunnskapar 

Studenten: 

• har kunnskapar om ei bedrifts og eit prosjekts oppbygging 

• har kunnskapar om prosjektets posisjon i bedrifta 

• har kunnskap om kvalitetsstyring i ei bedrift og eit prosjekt 

• kjenner dei grunnleggande verktøya i prosjekt- og kvalitetsstyring 

Ferdigheiter 

Studenten: 

• kan delta aktivt i prosjekt basert på kunnskap om prosjektets oppbygging 

• kjenner, kan benytte og kan delta i utvikling av kvalitetsstystemets og prosjektets verktøy 

• kan delta i etablering og gjennomføring av prosjekt 

Kompetanse 

Studenten: 

• kan påta seg roller som prosjektmedarbeidar, kvalitets, og/eller prosjektleiar 

Læringsaktivitetar 

• Nettsamlingar i videokonferanse (Zoom-plattform) 

• Gruppearbeid under nettsamlingane 

• Jobbing med prosjektoppgåve 

• Eigenstudium og lesing av fagstoff som blir lagt ut på Teams 

Fagressursar 

Undervisning: 

• Undervisninga vil ikkje følgje noko bestemt lærebok. Den vil i størst mogeleg grad beskrive praktisk 

prosjektarbeid. 

Anbefalte lærebøker og litteratur:  

• Andersen / Grude / Haug: Målrettet prosjektstyring. 

• Brustad / Jarle: Prosjektstyring 

• ISO 9001  

Arbeidskrav 

• Prosjektoppgåve  

• Fagoppgåver mellom samlingane 

Vurdering 

• Mappevurdering av arbeidsmappe med prosjektoppgåve og fagoppgåver  

Eksamen 

• Mappevurdering med obligatoriske gruppeoppgåver og prosjektoppgåve 

• Vurdering av godkjent / ikkje godkjent av faglærer og intern sensor 

 


