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Et prosjekt er en avgrenset tidsbestemt oppgave. Oppgaven har en start og en slutt. 

Jeg tenker at de fleste oppgavene vi har i businessen vår kan defineres som et prosjekt.
Også er det slik at enkelte prosjekter gjør vi gang på gang. Da blir det til slutt en
driftsoppgave og en rutine.

Prosjektplanlegging handler om å sette mål, delmål og definere arbeidsoppgaver for å
nå målet.  Og dersom vi viderefører min tanke om at alle oppgaver i første omgang er
et prosjekt, så handler det om å planlegge arbeidsoppgavene i hverdagen vår.

Jeg digger elektroniske verktøy som jeg kan ha i en app på telefonen. Som så
mange andre i dagens samfunn er telefonen min med meg bestandig. Med Trello
på telefonen har jeg arbeidsoppgavene mine med meg uansett. 
Når jeg har definert målene og oppgavene i et prosjekt så har jeg en mal for neste
gang jeg skal i gang med samme type, eller lignende prosjekt. Planleggingen går
lekende lett - og i det prosjektet går over til å bli en driftsoppgave - ja da har jeg en
rutinebeskrivelse på plass i Trello.

Jeg bruker Trello som et verktøy når jeg planlegger mine prosjekter. Det er to
hovedgrunner til det:

HVORFOR PROSJEKTPLANLEGGING?

HVA ER ET PROSJEKT?

TRELLO SOM PLANLEGGINGSVERKTØY

I dette minikurset skal jeg vise deg hvordan du
planlegger prosjektet ditt og hvordan du kan bruke
Trello for å effektivisere og strukturere arbeidet!

Malen jeg bruker i kurset kan du laste ned her:
https://trello.com/b/P5EcmzMM
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Trello er et samhandlingsprogram og et program for å planlegge og holde styr på
dine arbeidsoppgaver. Det er utallige måter å bruke Trello på, og i dette minikurset skal
jeg vise deg hvordan jeg bruker det for å planlegge og holde orden på mine prosjekter. 

Trello er bygd opp med Arbeidsgrupper, tavler, lister og kort. Hver arbeidsgruppe
kan ha flere tavler, og hver tavle kan ha flere lister. På hver liste kan du ha mange kort.

Det jeg har definert her er det jeg tenker er viktig for meg når jeg skal planlegge og
holde styr på mine prosjekter og arbeidsoppgaver. Det er laget basert på mine
arbeidsvaner og mine erfaringer. Det kan hende du tenker annerledes enn meg, da kan
du justere og redigere din tavle slik du ønsker.

Selv om dette ikke er et utfyllende krus i Trello, så håper jeg det kan gi deg nok
kunnskap til å ta i bruk verktøyet og gjøre det til ditt!

Trello

Tavle

Liste

Kort
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Hvem er prosjektet til for? 
Hvorfor er det viktig for deg å gjennomføre prosjektet? Hva vil det gi deg?
Hvilket fokus vil du ha for å nå målet?
Hva trenger du av ressurser?
Hvem kan du få hjelp av?

Når du skal igang med et nytt prosjekt er det nyttig å bruke litt tid på å beskrive
prosjektet ditt. Ikke nødvendigvis for andre, men for deg selv.

I det du bruker tid på å tenke gjennom og skrive ned dine prioriteringer vil det sette
spor i hjernen din og underbevisstheten din vil automatisk starte å jobbe med å
forberede deg på jobben.

Så; før du går igang. Sett deg ned å svar på følgende spørsmål:

I Trello malen finner du disse spørsmålene på listen "Beskrivelse" og under kortet
"Oppstart"

OPPSTART
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Hver gang jeg skal starte et nytt prosjekt tar jeg frem denne malen; kopierer den, gir
den et nytt navn og starter med å planlegge mitt nye prosjekt.

Om jeg skal starte et prosjekt som er likt et tidligere prosjekt; som for eksempel
"Produksjon av månedens tema" som er et prosjekt jeg gjør hver måned, så kopierer
jeg den spesifikke prosjektplanen fra forrige måned og redigerer mål og handlinger i
den.

Du kopierer tavlen under "meny" og "Kopier tavle"
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FEIRING

Hver gang jeg planlegger et nytt prosjekt så planlegger jeg hvordan jeg skal feire når jeg
har nådd målet mitt! Og jeg planlegger også feiring for hver delmål jeg setter meg i
prosjektet.

Det trenger ikke å være noe stort - i mitt forrige prosjekt ga jeg meg selv en "kaffeavtale"
med en venninne for hver gang jeg nådde et delmål. 

Det er fordi kvalitetstid og en god samtale med de som jeg har rundt meg er en
særdeles viktig verdi for meg. Spesielt nå i disse Corona tider!

Finn ut hva som er viktig for deg og gi deg dette som gave for hver gang du når
et mål!

Feiring er viktig! Vi må tillate oss å feire i hverdagen!
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RESSURSER
Jeg har laget meg et eget kort som jeg har kalt ressurser. Her legger jeg inn linker til
nettsider, artikler og andre ting som kan hjelpe meg i arbeidet med å komme i mål
med prosjektet. Veldig nyttig for meg som er litt "rotete" i hodet og ikke alltid husker
hvor jeg har lagret ting. Når jeg linker de inn her, trenger jeg bare å lete etter de en
gang i løpet av prosjekt perioden.

I prosjektet "Produksjon av Månedens tema" lager jeg ofte små minikurs om et spesifikt
tema. Dersom jeg har tidligere powerpointer, verktøy etc om dette emnet linker jeg
dem inn i prosjektet slik at jeg lett får tak i dem. 

Jeg bruker OneDrive for å lagre alle mine filer. I Trello har du noe som heter "Power
Ups". Det er forskjellige app'er som du kan linke til Trello for å lette arbeidet ditt. Jeg har
OneDrive som en Power Up. Da kan jeg linke filene jeg har i OneDrive inn på et kort i
Trello, og jeg får da lett tak i filen. 

Under ressurser kan jeg og legge inn kontakt info til de jeg trenger å kontakte eller
trenger hjelp fra.
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Hvordan kan jeg ta et personlig ansvar for å nå målet?
Er dette målet ok for de rundt meg? (Familie, venner, kolleger...)
Er målet formulert positivet - gir det meg en god følelse?

Omgivelser:  …hvor er du og hva legger du merke til rundt deg?
Adferd: …hva konkret gjør du nå som er bevis på at du er i mål?
Kompetanse: …hva er du god på nå? Hva er din kompetanse?
Overbevisninger: …hva tror du på nå? Hvilke sannheter har du nå?
Verdier: …hva er viktig for deg? Hvordan får du nå ivaretatt det som er viktig for
deg?
Identitet: …hvilken rolle tar du nå? Hvem vil du nå si du er?
Visjon: …hva bidrar du med nå utover deg selv i din rolle?

Det å sette et hovedmål for prosjektet er helt avgjørende for å klare å gjennomføre. 

Når jeg har definert målet for prosjektet tar jeg meg selv gjennom tre steg for å
forankre og sikre gjennomføring.

SMART metoden sier at målet ditt må være:
Spesifitk
Målbart
Attraktivt
Realistisk
Tidsbestemt

I tillegg til disse fem punktene spør jeg meg selv følgende:

For å forankre målet mitt enda tydeligere går jeg gjennom de logiske nivåene. Jeg ser
for meg at jeg er i målet, hvordan ser det ut der, hva jeg hører, hva jeg lukter og hva jeg
føler.

MÅLSETNINGER

SMART metoden

Logiske nivåer

Forankring

I DL klubben får du en egen lydfil der jeg
guider deg gjennom logiske nivåer
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I tillegg til hovedmålet er det lurt å lage seg noen delmål/milepæler på veien mot
hovedmålet.

Når du skal lage delmål og beskrive handlingene i prosjektet kan det være lurt å gå
bakover fra målet.  Lukk øynene - se for deg at du er i målet; si til deg selv:  

Når jeg nå står i målet...hvilke skritt tok jeg for å komme hit fra der jeg var.

Bruk de tre stegen beskrevet under hovedmål for å forankre også delmålene.

I Trello malen skriver du ned målene og delmålene dine så du har dem tilgjengelig!

DELMÅL OG MILEPÆLER

Og husk for all del å legge inn feiring!
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Så kommer vi til den delen som er aller viktigst! Vi må GJØRE! Vi må sette ideene og
tankene våre ut til handlinger. Vi kommer ingen vei med å planlegge - VI MÅ GJØRE!

Jeg tar for meg hver enkelt delmål og definerer hvilke oppgaver jeg må gjøre for å
komme i mål. Jo mer detaljert jeg klarer å gjøre oppgavene mine, jo lettere er det å
gjennomføre.

Og inne i Trello kan jeg sette forfallsdato, lage to do liste, putte på vedlegg, invitere
andre med og skrive notater og evalueringer.

Når jeg har skissert oppgavene i Trello, overfører jeg dem til ukeplanen min. To do
listen på hvert enkelt delmål kan gjøres om til egen kort om det er ønskelig. 

I ukeplanen min fordeler jeg oppgavene ut på dager. 

Ukeplanen min har jeg også i Trello og jeg overfører oppgavene med to klikk :)

Ukeplanlegging i Trello er et eget kurs som du får
inne i DL klubben

HANDLINGER 
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VEDLEGG 

Her har jeg lagt med screen shot av lister og kort i mitt prosjekt "Månedens tema
september" som et eksempel på hvordan jeg har brukt malen.
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