
 

 
  

Dette projekt, Benefit4Regions, finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Raegionaludvikling.

Videndeling 
B4R -delstrategi 



 

 
1 

 

Indhold 
1. Indledning 
2. Hvorfor vælges denne delstrategi? 
3. Hvordan opnår vi det? 

3.1 Indledning  
3.2 Koncept 1: Kommunikation – Hvad er en ordliste? 
3.3 Koncept 2: Formidling – Hvad er metode-værktøjskasse? 
3.4 Koncept 3: Hvad er projektplanlægningsskolen? 
3.5 Sammenfatning 

4 Taktikker & tiltag 
 

 
Photo: rawpixel, Pixabay 

Prof. Dr. Uwe Rammert & Mridu Surendran  
Landesamt für Landwirtsch aft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (LLUR) 
Benefit4Regions 
Maj 2019 
 
Benefit4Regions er et fyrtårnsprojekt for samarbejde. Det anvender de mange muligheder og 
potentialer i landdistrikterne i Tyskland og Danmark og skaber merværdi. En unik række 
vidensinstitutioner udbydere og institutioner har forenet på vej lavet til at udvikle løsninger på de 
spørgsmål om regional udvikling og økonomisk og videndeling på eksisterende tilgange og 
ideer. Projektpartnerne bag Benefit4Regions er  Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön 
GmbH, Sønderborg Kommune, Landdistrikternes Fællesråd, Syddansk 
Universitet, Kalundborgegnens Erhvervsråd, Guldborgsund Kommune, Kreis Plön, Kreis Schleswig-
Flensburg, Fachhochschule Kiel, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des 
Landes Schleswig-Holstein, Forschungs-und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel. Projektet 
blev gennomført fra Juli 2016 til Juni 2019. 

 

www.benefit4regions.eu 

www.copedia.eu                                                                                                                                       



 

 
2 

1. Indledning 
Kommunikations- og deltagelsesprocesser er nødvendige for projektmanagementet i 
(landdistriktsudviklings-)projekter. En utilstrækkellig integrering af kommunikationsprocesser fører til 
mange forhindringer i forbindelse med projektplanlægningen. Erfaringerne og læren fra tidligere 
agrarmiljøprojekter (Baltic COMPASS og Baltic Compact, se http://www.helcom.fi/helcom-at-
work/projects/completed-projects/baltic-compass for yderligere informationer) har ført til udvikling af et 
kommunikationskoncept (RAMMERT 2012), som omfattede forskellige udfordringer i 
kommunikationen, som kan optræde i hver fase hos agrarmiljøprojekter og deres løsninger.  
Derudover har B4R bidraget med, at udvide konceptet til projekter til den generelle 
landdistriktsudvikling og yderligere målgrupper (kommuner, universiteter, etc.). Under hensyntagen af 
SDU´s forskningsaktiviteter, så blev også deltagelsesaspektet udarbejdet. Denne delstrategi 
befattede sig med betydningen omkring sikringen af informationer og viden til den fremtidige brug og 
hvordan de bidrager med at understøtte udviklingen af fremtidige projekter i forbindelse med 
landdistriktsudviklingen. 

 

2. Hvorfor vælges denne delstrategi? 
 

 

Afbil. 1. Rammert, U (2012) Mønsterprojektplanlægning og realiseringscyklus (modificeret) 

 

Iht. en analyse af den generelle projektplanlægningscyklus (afbil. 1), så var processen en begyndelse 
til forståelse af de forskellige kommunikationselementer, som er involveret i hver fase af 
projektudviklingen. Fra fasen af identificering af problemer over succeskontrollen og målets opnåelse, 
hen til projektets afslutning, så hjælper planlægningscyklussen med at forstå kommunikations- og 
interaktionsstrategier under den samlede projektplanlægningsproces. Temaets definition, den interne 
og eksterne refleksion under inventariseringsfasen, processernes skabelse, brobygningen og 
moderationen til målkonception, opbygningen af tilliden, videndelig, co-kreationen under 
planlægningsfasen og omsættelsen samt præsentationen af succeshistorien og analysen til 
succeskontrollen er elementer til kommunikationen og interaktionen i en projektplanlægningscyklus  
(se afbil. 2). Forståelsen af kommunikationsstrategier, forskellige udfordringer og praktiske løsninger 
dannede grundlaget for det første kommunikationsinstrument, som sammenfattede resultaterne til et 
praktisk værktøj, som hjælper landmænd og rådgivere med projektplanlægningen. På dette grundlag 
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blev kommunikationrammens omfang udvidet til landdistriktsudviklingsprojekter, som retter sig mod 
kommuner, universiteter og NGO´er via Benefit4Regionsprojektet. 

 

   

Afbil. 2. Forenklet projektplanlægning med de nødvendige aktiviteter, for at komme fra en projektfase 
til den næste. Begreber forklares i B4R-ordlisten. 

 

I forbindelse med overførslen af disse erfaringer og læring fra tidligere projekter, så opstod der et 
kommunikationskoncept, som allerede ved begyndelse af projektplanlægningen kan omsættes til 
landdistriktsudviklingsprojekter, hvor fremmelsen af tilliden mellem projektpartnere og bottom-up-
processer er vigtig. Forskellige værktøjer, som blev udviklet indenfor rammen af denne forskning, 
hælper med til at overføre viden og informationer i fremtiden.  

I en interkulturel projektkontekst, hvor der findes mange arbejdsgrupper med deltagere fra begge 
sider af grænsen fra forskellige organisationer, kan det være svært at formulere fælles mål og 
gennem ressourcernes effektive balance at samarbejde om dem. Ofte fører den manglende 
forståelse hos den anden kultur til misforståelser, som, når de løses, kan gøre 
planlægningsprocessen lettere. Men i de fleste tilfælde er formidleren eller den, som leder 
projektprocesserne, ikke udstyret med know-howet, de hidtige erfaringer eller de bedste værktøjer og 
metoder, for at løse udfordringerne i en bestemt situation i den interkulturelle kontekst. Derfor er det 
uundgåeligt at overføre erfaringerne og best practices fra tidligere projekter til fremtiden, og det i form 
af praktiske metoder og værktøjer, som formidleren kan indsætte i hver fase af projektudviklingen. 
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3. Hvordan opnår vi det? 
3.1 Indledning 
Under videndeling forstår man overførslen eller udbredelsen af viden fra Benefit4Regions-projektet og 
tilrådighedsstillelsen af inputs til løsning af udfordringer i forbindelse med fremtidige projekter. Med 
andre ord, så kan det defineres som overførslen af metoderne, som hjælper projekter med at skabe 
en omfattende kommunikations-/interaktionsproces med hjælp af værktøjer, som ordliste og metode-
værktøjskasse, i fællesskab gennem projektplanlægningsskolen. 

Hvad er altså planlægningsskolen, og hvad præcis er disse værktøjer? 
Grundforudsætningen for vidensmanagement og videndeling er det, at kunne sige hvad vi mener og 
at få målgruppen til at forstå hvad vi siger. Med andre ord, så er anvendelsen af de rigtige ord til 
formidlingen af den påtænkte betydning i forbindelse med vidensformidlingen meget vigtig. I projekter 
til landdistriktsudviklingen, især i en interkulturel kontekst, hvor projektpartnerne taler forskellige  
sprog og har forskellige måder at tænke på, hvad planlægningsmetoder, kommunikation og 
"Kulturen", i forbindelse med gennemførelsen af et møde angår, så er det fuldstændig normalt at 
anvende ord som kan udskiftes, som så til gengæld fører til fejlkommunikation. En effektiv 
projektplanlægning og -udvikling er svær, når der ikke er nogen effektiv kommunikation mellem 
projektpartnerne. Hvordan løser vi det altså? Hvad ville ske, når der fandtes en platform, for at lære, 
hvordan man kan kommunikere effektivt, hvordan man gør projektprocesser lettere og ville stille 
forskellige værktøjer og metoder til rådighed, for at understøtte projektudviklingen? Dét er konceptet 
for projektplanlægningsskolen og værktøjerne som ordliste og metode-værktøjskasse.  

 

3.2 Koncept 1: Kommunikation – Hvad er en ordliste? 
Forestil dig, du sidder i et møde og folk anvender ord, som kan udskiftes; det betyder: nogle anvender 
det samme ord for forskellige indhold eller forskellige ord for det samme indhold. Det gør det svært at 
fostå, hvad de andre mennesker mener med ordet eller hvad det betyder i den specifikke kontekst. 
Uden definitionen af hyppigt anvendte projektrelaterede begreber, så kan dette føre til forvirring og 
misforståelser. Gode kontakter og god atmosfære, co-learning-mentalitet, orientering, 
bevidsthedsdannelse og kontekst, er nogle af de elementer til en god kommunikation. "En ordliste er 
en alfabetisk liste over svære, tekniske eller fremmede ord sammen i en tekst med forklaringer i 
forbindelse med deres betydning" (Cambridge ordbog, (n.d.)). B4R-ordlisten indeholder en liste med 
de til projektplanlægningen vigtige ord, med deres forklaringer samt beskrivelser og kendetegn 
indenfor projektets ramme. Ordlisten blev udviklet i løbet af projektet, idet der efter hver  træffer blev 
samlet og tilføjet ord, og beskrivelsen og kendetegn blev udgivet iht. projektets kontekst. Dermed 
tjente konteksten, alt efter behov, som lettilgængelig reference til projektrelateret vokabular. Dette vil 
også være et vigtigt instrument, til at hjælpe med til at forstå den kontekstmæssige betydning i 
forbindelse med i B4R forskellige anvendte begreber, når de projektrelaterede dokumenter og 
resultater læses/anvendes. Den oprindelige beskrivende version af ordlisten er på engelsk, mens 
forklaringerne oversættes til tysk og dansk. Alle ord med deres forklaringer i tre sprog, samt 
beskrivelser og egenskaber på engelsk sprog, står på websiden Copedia (http://copedia.eu/; siehe 
Abb. 3)  til senere anvendelse til rådighed. 
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Afbil. 3. Ordlisten dukker op som screenshot hos Copedia  

 

3.3 Koncept 2: Formidling – Hvad er metode-værktøjskasse? 
Er du en formidler eller den, som fremmer processen i enhver fase af projektudviklingen? Ville du 
ønske, at du havde en (fysisk) værktøjskasse, som du kunne anvende til at forstå de forskellige 
aspekter i enhver fase af projektudviklingen og at du rådede over værktøjer, som understøtter 
kommunikationen og deltagelsen i hver af disse faser for at udvikle deres projekt? Metode-
værktøjskassen er en samling af metoder, som anvendes af formidlere (hos B4R, casestudieleder 
eller forsker), for at understøtte projektprocesser i projektudviklingens forskellige faser. Værktøjerne 
og metoderne indenfor metode-værktøjskassen er inddelt i projektudviklingens fire faser, nemlig 
check-in, start, flyvning og landing. Check-in viser projektudviklingens startfase, hvor hver begynder 
med projektet, identificerer problemet, interessegrupperne og deres interesser og hvor man lærer 
hinanden at kende ved de første møder. Take-off er projektplanlægningsfasen, hvor udformningen af 
projektet begynder og et fælles mål, en målsætning og strategi fastsættes. Flyvefasen er projektets 
"Arbejdsfase", som hovedsageligt består af opgaveopfyldelse og fremkridtsanalyse. Projektets 
afslutnings- og landingsfase er projektets evalueringsfase, hvor det sikres, at projektmål og 
målsætninger nås og resultaterne til den fremtidige brug stilles til rådighed. Metode-værktøjskassen 
viser kvalifikationerne, mulighederne og udfordringerne for hver af disse faser/situationer, 
formidlerens rolle og hovedpunkter, kompetencerne som formidlerne bør have, formidlernes 
forskellige opgaver og til syvende og sidst en samling af værktøjer og metoder, som hjælper med til at 
muliggøre hver af disse faser/situationer. 

Metode-værktøjskassen (method-toolbox)  kan fås både som et etsidet stykke papir som også som 
fysisk tredimensionel kasse på dansk og tysk (se afbil. 4 og 5), hvormed projektprocesserne i hver 
fase muliggøres. Begge versioner indeholder informationerne til hver af disse faser og det sidste 
aspekt, nemlig metoderne, finder De på websiden Copedia i detaljer.  Metode-værktøjskassen 
fordeles via projektplanlægningsskolinger og projektpartnere til fremtidige INTERREG-projekter og 
kommuner, for at hælpe med hos udviklingen af deres projekter. Metode-værktøjskassen er også til 
rådighed på Copedia i et trykfærdigt og selvudformbart format, så interessenter eller fremtidige 
projekter trykker disse og kan sammenstille disse til den fremtidige brug. De følgende billeder viser 
kassen og screenshot i en trykegnet version af metode-værktøjskassen. 
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Afbil. 4 på venstre side: Metode-værktøjskassen i lukket tilstand. På højre side: Metode-
værktøjskassen i åben tilstand. 
 

 
 

Afbil. 5 Screenshot af metode-værktøjkassens trykegnede version 

3.4 Koncept 3: Hvad er  projektplanlægningsskolen? 
Ofte stilles os de rigtige værktøjer til rådighed, men vi ved ikke, hvordan eller hvornår man benytter 
dem. Hvad ville ske, når der fandtes en skole, hvor det fra fortiden kunne læres, at transportere viden 
over i fremtidige projekter og at indsætte de rigtige værktøjer på det rigtige tidspunkt? 
Projektplanlægningsskolen tilbyder en platform, hvor man kan lære, hvordan man kommunikerer 
effektivt i interkulturel kontekst, understøtter forskellige projektudviklingsprocesser og indsætter 
forskellige værktøjer og metoder til understøttelsen af projektplanlægningen og -udviklingen. Sagt på 
en ganske enkelt måde, så er det et instrument, som bidrager til at sikre informationerne, best 
practices, metoderne og tips og give disse videre til interessegrupperne af fremtidige regionale 
udviklingsprojekter. B4R-ordlisten definerer projektplanlægningsskolen som "generelt koncept, en 
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række af metoder og den praktiske omsætning af workshops til formidling af viden og evner til den 
grænseoverskridende projektrelaterede kommunikation, deltagelse og planlægning". 
Projektplanlægningsskolens hovedmålgrupper er projektpartnerne og netværkspartnerne af projekter 
til landdistriktsudviklingen. Indenfor projektplanlægningsskolens ramme, som udvikles i forbindelse 
med deltagelse og kommunikation, som baseres på forskningsansatserne, så uddannes og skoles de 
i workshops, i den tysk-danske grænseregion, indenfor metodernes og værktøjernes anvendelse. 

Workshoppens indhold orientierer sig iht. deltagernes behov, forventninger og interesser. Derfor 
kontaktes disse forinden, for at præsentere de indhold, som er bedst egnet for deltagerne. Hos de 
første workshops indsættes eksterne formidlere, og deltagerne og formidlerne udveksler deres 
forkundskaber og kvalifikationer med hinanden. I de fremtidige workshops vil deltagerne begynde 
med at moderere møderne og derved bruge de kvalifikationer som de har erhvervet hos de 
foregående workshops. På denne måde kan projektplanlægningsskolen også fortsættes i fremtiden, 
idet de erhvervede kvalifikationer og kundskaber bruges og overdrages til fremtidige deltagere og 
projekter. 

I juni og august 2018 gennemførtes to workshops i forbindelse med metodetilpasning, for at 
afstemme deltagelses- og kommunikationforskningens ansatser iht. planlægningskolens foreslåede 
indhold og overføre kundskaberne og best practices fra casestudier til planlægningskolens indhold. 
Ud af disse workshops opstod der forskellige ideer, som rækker fra møder over moderationstræning 
hen til planlægningskolens institutionaliseing. 

Workshoppen vil indeholde indhold til følgende temaer:  

- Empati-træning, for at hjælpe deltagerne med, at være mere åben overfor at acceptere andre 
kulturer,  

- interkulturel træning, for bedre at informere deltagerne omkring den andens kultur,  

- best-practice-eksempler fra grænseregionerne,  

- forvaltnings- og retsstrukturer i Danmark og Tyskland,  

- problemløsningsværktøjer,  

- støtte- og finansieringsinformationer og  

- informationer til projektplanlægningsprocessen.  

 

Workshoppene finder sted i engelsk sprog og danske og tyske tolke stilles til rådighed på anmodning. 

I januar 2019 blev der i Sønderborg gennemført en to-dages prototype-workshop, hvor 
repræsentanter fra kommuner, offentlige institutioner, universiteter etc. deltog. Workshoppens indhold 
omfattede interkulturel kommunikation, moderation, administrative forskelle mellem Danmark og  
Tyskland og design thinking til projektplanlægningen. Workshoppens første dag gav deltagerne den 
mulighed, at lære hinanden at kende, at forstå kulturelle forskelle og den anden dag arbejdede 
deltagerne fælles om de projekter eller temaer, som havde deres interesse, med de kvalifikationer 
eller interkulturelle kundskaber, som de havde erhvervet dagen forinden. Deltagernes feedback 
bruges til at tilføje relevante indhold og til at improvisere fremtidige workshops. De følgende billeder 
(afbil. 6 og 7) stammer fra prototype-workshoppen, som blev gennemført i Sønderborg i januar 2019.                                                             
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Afbil. 6 Et møde, som modereres indenfor projektplanlægningskolens workshops ramme. 

 

 

Afbil. 7 Deltagerne arbejder fælles på deres projekt/tema som har workshoppens interesse. 

 

3.5 Sammenfatning 
 
Hvordan fortsætter altså nøjagtig projektplanlægningsskolen for i fremtiden  
at understøtte den kontinuerlige videndeling?  
Projektplanlægningsskolen fortsætter sandsynligvis som kooperation mellem UCSYD Esbjerg og 
FHVD Altenholz, ydermere med eksperter (formidlere) fra begge sider af grænsen. Den tilbyder årligt 
to- til firedages workshops , og de præsenterede indhold forberedes iht. deltagernes interesser og 
behov. Dette vil tjene som vigtig platform for udvekslingen af erfaring fra begge sider af grænsen, i 
forbindelse med tidligere projekter iht. landdistriktsudviklingen og casestudier og leverer praktiske 
eksempler til deltagerne, hvordan de indsætter metoderne og intrumenterne til forbedring af den  
interkulturelle kommunikation i kontekst med landdistriktsudviklingen og kan planlægge projekter 
effektivt. Der anvendes ordliste og metode-værktøjskassen som værktøjer, for at understøtte 
projektplanlægningsprocessen i alle faser og stilles til rådighed for deltagerne. Derudover vil 
websiden Copedia tjene som udvidet database med informationer, best practices, metoder og 
værktøjer, som gør alle informationer og kundskaber fra projekter til landdistriktsudviklingen 
tilgængelig for en større målgruppe i fremtiden. 
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4. Taktikker & tiltag 
Her finder De nogle eksemplariske taktikker og forholdsregler, hvor de foroven nævnte værktøjer eller 
koncepter kan anvendes. 

 
Taktik 1: Udarbejdelse af en ordliste 
Under den samlede projektudviklingsproces kan de projektrelaterede begreber forklares og 
dokumenteres og danner projektets ordliste. Ordlisten kan ved misforståelser eller misforståelser kan 
hentes påny, for at sikre, at alle er på den samme side; især ved projekt- eller 
casestudiediskussioner. Ordlisten bør ikke betragtes som endegyldigt dokument, men den bør 
forblive aktiv under projektet, for at skabe plads til forbedringer. 

Handling 
Hvem?   Formidler 
Hvornår?  I alle stadier  

Hvilke metoder kan benyttes? 
De kan udvikle ordlisten med forskellige metoder, i fællesskab med projektpartnerne; f.eks. har vi i 
forbindelse med et projektpartnermøde afprøvet interaktive spil, for at gøre alle bekendt med ordene 
og for at tilføje nye ord, for at undgå fejlkommunikation. Disse metoder har i sig selv vist sig at være 
meget effektive, til at opnå ordlistens hovedmål, som er videndeling. Her er nogle metoder, som vi har 
anvendt: 

- Spil pictionary med ordene, hvor projektpartnerne skal skitsere ordene og de andre prøver at 
gætte ordet. Dette hjælper mennesket med til at forstå orderne bedre og hvad de formidler 
iht. projektkonteksten. 

- Lav en ordlistevæg med de ord og begreber som anvendes i projektet, hvorved 
projektpartnerne tilføjer nye ord/begreber, som skal forklares i ordlisten. 

- Leg heads-up-leg, hvor De parvis deles, vælger et ord uden at se det og prøver at gætte 
ordet iht. deres partners henvisninger. 

 
Taktik 2: Anvend metoden-værktøjskasse, for at finde egnede metoder. 
For en formidler er det ofte svært, at drive projektprocessen ved fejlkommunikation fremad. Metode-
værktøjskassen tjener som lettilgængeligt sæt af metoder og værktøjer, som formidleren under den 
samlede projektudvikling, alt efter situation, kan indsætte. 

Handling 
Hvem?   Formidler 
Hvornår?  I alle stadier  

Hvilke metoder kan benyttes? 
Metode-værktøjskassen indholder værktøjer og metoder, som er egnet til forskellige situationer i den 
samlede projektudviklingsproces. Selve kassen fører Dem Copedia og fungerer som bro mellem de 
forskellige aspekter i hver af projektudviklingens faser og metoderne og værktøjerne, som indsættes i 
hver af disse faser. Her er for eksempel nogle af metoderne, som kan indsættes i bestemte faser af 
projektet: 

- Isbryderværktøjet kan indsættes i projektets første fase, så projektpartnerne kan lære 
hinanden bedre at kende. 

- Lotusblomstmetoden kan anvendes, til at identificere problemet i den første eller tjekindfasen 
hos et projekt. 

- Trello kan indsættes i et projekts flyve- eller arbejdsfase for at organisere opgaverne og 
overvåge fremskridtet. 
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Taktik 3: Formidling i interkulturel kontekst 
For en formidler af en projektproces i kontext af landdistriktsudvikling tilbyder 
projektplanlægningsskolen platformen til for forstå, hvordan man kan formidle i den interkulturelle 
kontekst og hvilke instrumenter og metoder, i hvilke faser eller situationer i forbindelse med projektet 
der kan indsættes til videreudvikling af projektudviklingen. Disse metoder er meget nyttige til 
situationer, hvor det er svært, at komme til et fælles punkt eller at opnå en enighed, generere nye 
ideer, genoplive en fastkørt diskussion osv. 

Handling 
Hvem?   Formidler 
Hvornår? I alle stadier 

Hvilke metoder kan benyttes? 
Projektplanlægningsskolen vil understøtte formidleren med at forbedre projektprocessen gennem 
forskellige metoder. Nogle af eksempelmetoderne, som formidleren kan anvende, er: 

• Design-tænkning, for at skabe en produktiv udgangsbasis til projektplanlægningen. 

• Story-telling, for at formidle projektpartnerne videnskabeligt udforskede informationer. 

• World café-metode, hvor deltagerne diskuterer et bestemt tema/forskellige temaer i mindre 
grupper og hvor ideerne fra hver guppe diskuteres i fællesskab. 

 

Sammenfattende kan vi sige: En produktiv og succesorienteret videnstransfer i et 
grænseoverskridende og interkulturelt projekt kræver: 

• en klar defineret ramme for planlægningsprocessen, som omtrent en fælles forståelse for de i 
projektet diskuterede temaer (f.eks. en ordliste) samt strukturelle og organisatoriske aspekter, 

• formidlere, som har en, iht. interkulturelle særheder i forbindelse med kommunikationen og 
gruppedynamikken måde at tænke på,   

• et kompetencespektrum, som har en særlig agtpågivenhed overfor deltagerne ved 
planlægningsprocessen under hensyntagen i forbindelse med deres situation, roller og deres 
kulturelle baggrund, og 

• et lettilgængeligt instrumentarium (som værktøjskassen), der tilbyder tilstrækkelige og 
effektive metoder til kommunikation, deltagelse og projektmanagement og som der 
kontinuerligt undervises i og transporteres af en institution som projektplanlægningsskolen. 

 

 


