
Velkommen til Energiforum Danmarks 
Akademi. Akademiet der tilbyder overbliks- 
og introduktionskurser, der gør hverdagen 
lettere for alle, der arbejder professionelt 
med energi og energibesparelser.
Vores kurser giver overblik over nye faglige 
områder og hjælper dig med at finde ud af 
hvor du skal prioritere din indsats.

Kurserne varer typisk en halv dag og efter 
endt kursus får du et kursusbevis.

Energiforum Danmarks 
AKADEMI – første semester 2018



Målgruppe for kurset 
Kurset henvender sig medarbejdere hos offentlige og 
almene bygherre, som til dagligt entrerer med håndvær-
kere, entreprenører og håndværkere. Du behøver ikke at 
være særlig udbudskyndig, men du skal have prøvet at 
være i processen omkring indkøb. 

Pensum for kurset
l  Overordnede rammer i udbudsloven (bl.a. tærskelvær-

dier, tjenesteydelser, bygge- og anlæg, frister)
l  De forskellige entrepriseformer og karakteristika set i 

forhold til udbud
l  Hvad er en udbudsstrategi?
l  Funktionskrav som alternativ til et fuldt projekteret 

materiale
l  Tildelingskriterier herunder alternativer til laveste pris
l  Opbygning af et udbudsmateriale – herunder hvad er 

en ydelsesbeskrivelse, BIPS standarder mv.

Undervisere
Kristine Feldthaus 
Palle S. Clausen

Praktiske informationer
Kurser i Energiforum Danmarks Akademi er åbne for alle 
og koster 950 kr. for medlemmer af Energiforum Dan-
mark og 1200 kr. for andre (begge prise er ekskl. moms). 
Der er 10% rabat på deltager nummer to til fire og 20% 
rabat på deltager nummer fem eller flere. 

Der er tilmeldingsfrist 5. december 2018.
Program for de forskellige kurser og tilmeldingsblanket 
offentliggøres løbende på hjemmesiden: http://www.
energiforumdanmark.dk/kursusoversigt

DATO STED ADRESSE

12. december kl. 12.30-16.30 Energiforum Danmark Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup

17. december kl. 12.30-16.30 Kuben Management Dusager 22, 8200 Aarhus N.

Næste kursus er:
Kursus i udbud – bliv bedre klædt på til dialogen 
med eksperterne

Ønsker du at få større indsigt i, hvordan udbud kan strikkes sammen, så de giver øget værdi og bedre samarbejde, så er dette 
kurset for dig. Der vil være fokus på udbud af mindre renoveringsopgaver, men den opnåede viden kan også bruges på større 
projekter. Kurset vil desuden bidrage til at klæde dig på til at udfordre og drøfte de modeller for udbud, som rådgivere, indkøbs- 
afdeling og kollegaer foreslår anvendt.

Da fire timer er kort tid, vil du ikke efter kurset være klædt på i alle facetter – men du får indsigt i de væsentligste emner, fald-
gruber og muligheder.

Kurset vil blive bygget op omkring en til to gennemgående cases, hvor vi i slutningen af kurset i fællesskab har en færdig udbuds-
strategi for, hvordan casen kan udbydes. Ligger du inde med en konkret opgave, som kan bruges til case, er du meget velkommen 
til at sende den (minimum en uge før kurset). Så kan det være, at du får direkte sparring fra underviser og deltagere på, hvordan 
opgaven med fordel kan udbydes.

Kurset starter med en sandwich

SE PROGRAM OG TILMELDING PÅ: www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt


