DE 17 VERDENSMÅL
- fra tanke til handling

Bliv klogere på bæredygtighed og de 17 Verdensmål og
arbejd med konkrete bæredygtighedstiltag.

FORLØBET

Under forløbet introduceres deltagerne til bæredygtighed bredt set, og hvordan man arbejder med
bæredygtighed på forretningsniveau.
Desuden arbejdes der i dybden med de 17 Verdensmål.
Der startes med 2 dages teori om bæredygtighed,
herunder introduktion til de 17 Verdensmål, cirkulær
økonomi, tredobbelt bundlinje og bæredygtig
datahåndtering.
Dernæst følger 2 dages workshop, hvor der arbejdes
med at konkretisere relevante bæredygtighedstiltag
samt en implementeringsstrategi, man kan tage med
hjem i organisationen.
Dag 1 & 2: Introduktion til bæredygtighed
Bæredygtighed set oppefra
Cirkulær økonomi
Tredobbelt bundlinje
Bæredygtig datahåndtering
Bæredygtig kommunikation
De 17 verdensmål

KVIK FAKTA
Omfang: 5 ECTS
Varighed: 4 hele dage fordelt over 4 uger.
Adgangskrav: For at deltage på akademimodulet
skal du have en ungdomsuddannelse, dvs. en
erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller
en anden grundlæggende uddannelse.
Pris
5900 DKK pr. deltager inkl. forplejning.
Der er mulighed for at søge om tilskud til deltagergebyret. For mere information og vejledning,
kontakt Anders Hesselberg Enevoldsen på mail
aen@smartacademy.dk eller telefon 41991236.
Max antal deltagere: 20. Først til mølle.
Gratis informationsmøde
Torsdag den 30. september kl 14-16.
Møde og undervisning afholdes i Domicilet,
Ellegårdvej 36, 6400 Sønderborg.
Tilmelding skal ske senest fredag 24. september til
Anders Hesselberg Enevoldsen på mail
aen@smartacademy.dk eller telefon 41991236.

Dag 3 & 4: Workshop dag 1 - De 17 verdensmål
Identifikation af de relevante verdensmål
Kobling af verdensmål og virksomhedens
forretningsstrategi- og modeller
Fra idé til handling: konkrete
bæredygtighedstiltag
Præsentation af tiltag

Undervisningsdage
Torsdag den 4. november kl. 8.30-16
Torsdag den 11. november kl. 8.30-16
Torsdag den 18. november kl. 8.30-16
Torsdag den 25. november kl. 8.30-16 (og afholdelse
af eksamen)

Der er mulighed for at gå til eksamen efter endt
forløb. Eksamen er frivillig.

Sønderborg Vækstråd tilbyder et individuelt opfølgningsmøde to-tre måneder efter kurset. Gælder for
virksomheder med tilhør i Sønderborg Kommune.

Forløbet er bygget ud fra AU-faget ”bæredygtig
forretningsforståelse”, som er et 5 ECTS point fag.

Undervisningen varetages af Kirsten Schumacher og
Trine Falbe fra Smart Academy.

MODULETS INDHOLD

DAG 1: INTRO
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DAG 2: INTRO

!

Cirkulær økonomi
Handler om hvordan man får ressourcer til at cirkulere, dvs.
det modsatte af brug-og-smid-væk kulturen. Vi introducerer
begrebet, og kigger på forskellige måder at indgå i cirkulær
økonomi – eller ligefrem skabe den i virksomheden.
Tredobbelt bundlinje
– mennesker, merværdi og miljø.
Der måles ikke længere kun på økonomiske måltal. Den
tredobbelte bundlinje laver en lige afvejning af økonomisk
indtjening, miljømæssig bæredygtighed og social retfærdighed.
Datahåndtering
Mange virksomheder håndterer mængder af data. Men
hvordan gøres det bæredygtigt, så man både overholder
lovgivning, moralske principper og god skik?

DAG 3: WORKSHOP

DAG 4: WORKSHOP

Kommunikation
Hvis man er dygtig til bæredygtighed, skal man også tale
om det? Vi kommer naturligvis ind på bæredygtighed
i markedsføringsmaterialer- og platforme, men i særdeleshed berører vi, hvordan man kommunikerer sin bæredygtighed på en måde, så det fremstår troværdigt og effektfuldt.
Workshops
De to dages workshops har til formål at muliggøre relevant
arbejde for deltagerne. Det vil sige, at vi på dag 3 og 4 splitter ud i grupper, som har et eller flere verdensmål til fælles
i deres forretningsstrategi. På den måde kan grupperne
arbejde parallelt, og kun med de mål, der er relevante for
dem.

Styrk din karriere med videreuddannelse og øg din markedsværdi...
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