
 
Få succes med din virksomhed - Kursusplan Vinter 

 
Informationsmøde d. 29. november 2017 kl. 15.00 – 17.00 på Nyborg Rådhus 
 

 Tid/Sted Hovedemne Programelementer Kort beskrivelse Indlæg tema 
1.dag  

Torsdag d. 11. jan. 2018 
kl. 14.00  - 20.00 
Bureauet Nyborg - Nyborg 
Rådhus,  Mødelokale  
Torvet 2B,  
5800 Nyborg 

 
Strategiskramme 

 
Værdier - Vision - Mission - Langsigtede mål 

 
Her arbejdes der med at få beskrevet hvilke kerneværdier 
virksomhedens skal bygge på.  
Dette element er uhyre vigtig for at kunne foretage 
forretningsovervejelser vi kan stå inde for, vise omverdenen at vi er 
ordentlige mennesker og for at vi senere ansætte folk der deler 
virksomhedens værdigrundlag.    
Vi får også sat helt overordnede retningsgivende mål. 
 

 
Hvorfor aktivt opbygge en 
virksomhedskultur 

2. dag  
Torsdag d. 18. jan. 2018 
kl. 14.00  - 20.00 
Bureauet Nyborg - Nyborg 
Rådhus, Mødelokale 
Torvet 2B,  
5800 Nyborg  
 

 
Forretningsanalyse 

 
Strategier - Nøgletal - SWOT - Indsatsområder 

 
Vi får lært hvad strategier egentlig er og får defineret og færdiggjort 
den strategiske ramme, som skal danne baggrund for opbygning af 
en egentlig forretningsplan.  
Vi ser på "Nøgletal", lærer at foretage en kort og præcis 
forretningsanalyse og efterfølgende få defineret hvilke områder vi 
først vil prioritere at fokusere på. 
 

 
KPI: Nøgletal der viser hvad 
fremtiden vil bringe 

3. dag  
Torsdag d. 25. jan. 2018 
kl. 14.00  - 20.00 
Bureauet Nyborg - Nyborg 
Rådhus, Mødelokale 
Torvet 2B,  
5800 Nyborg 
 
 

 
Operativ 
forretningsplan 

 
SMART Mål - Action Program - Projektplan 

 
Vi sætter helt klare og veldefinerede mål, ser på hvilke initiativer der 
kan få os til at nå dem og laver et overordnet handlingsprogram, 
typisk for et år.  
Herefter påbegynder vi arbejdet med de egentlige projektplaner, som 
altid vil inkludere konsekvensberegninger (cost/benefit). 
 

 
Projektledelse og LEAN 

4. dag  
Torsdag d. 1. feb. 2018 
kl. 14.00  - 20.00 
Bureauet Nyborg - Nyborg 
Rådhus, Mødelokale  
Torvet 2B,  
5800 Nyborg 
 

 
Implementering og 
kontrol 

 
Actionlister - Jobbeskrivelser - SOP 

 
På dette modul ser vi på hvordan vi så skal få tingene gennemført, 
får fulgt op på at tingene faktisk sker og om de forventede resultater 
kommer i hus.  
Vi kommer til at forstå vigtigheden af ikke bare at tage action, men at 
der altid skal følges op.  
Vi lærer at bevarer overblikket, holde styr på det hele, og ikke mindst 
at bevare fokus både hos sig selv og eventuelle medarbejdere. 
 

 
Motivation og performance 
management 

5. dag  
Torsdag d. 8. feb.2018 
kl. 14.00  - 20.00  -  
Bureauet Nyborg - Nyborg 
Rådhus, Mødelokale  
Torvet 2B,  
5800 Nyborg 
 
 

 
Præsentation   
& afslutning  
 

 
Forretningsplan 

 
HR, rekruttering og personaleudvælgelse. 
 
Kursusdeltagerne fremlægger hver deres egen forretningsplan for et 
panel bestående af underviserer, erhvervskonsulenter og 
kursisterne. 
Herefter afslutning med overrækkelse af diplom og festlighed. 

 
"Selecting The Best"  
 
Fremvisning  demonstration 

 

Kursuspris:  Kr. 1.600,- eks. moms - incl materialer og forplejning                                                            Tilmelding:  Birgit Jarly  bjy@kerteminde.dk  tlf: 40 96 12 87
          Stig Bøgh   stb@nyborg.dk        tlf:  61 55 66 00
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