
Pris pr. deltager: kr. 2000  

+ (moms) 

Prisen inkluderer undervisning en 

hel kursusdag samt øvelser, 

gruppearbejde og værktøjer. 

 

Dato: 29. November kl. 9-16 

 

Bindende tilmelding via e-mail 

med oplysning om navn, titel og 

virksomhed til  

henrik@mind-your-business.dk  

senest 25. november.  

 

 

 

 

 

 

KOM I GANG MED DIN BÆREDYGTIGHEDSINDSATS PÅ ÈN DAG 

 

Dette kursus er for dig, der vil 

forstå "bæredygtighed" som 

begreb, og hvordan du arbejder 

med det i din virksomhed.  

Vi gennemgår Verdensmålene 

for bæredygtig udvikling samt 

nyttige rammer og definitioner.  

Du får indsigt i hvad der driver 

denne megatrend, de sociale og 

miljømæssige dimensioner og 

hvordan du kan arbejde med 

den. 

Det hele sker i et godt mix af 

teori, øvelser, diskussioner og 

cases. 

Kurset henvender sig til ledere 

og mellemledere i små og 

mellemstore virksomheder samt 

organisationer og offentlige 

institutioner.  

  

  

 

 

   

ONLINE GRUNDKURSUS: 
Verdensmål og bæredygtighed  

 

mailto:henrik@mind-your-business.dk


 

 

KURSETS INDHOLD 

Med dette kursus får du en grundig 

introduktion og forståelse for 

bæredygtighed, og hvorfor det er så 

afgørende et parameter for enhver 

virksomhed. Du bliver i stand til at arbejde 

med Verdensmål og omsætte dem i din 

virksomhed, så du kan drage fordel af dem 

på bundlinjen og samtidig bidrage til en 

bedre verden.  

 

 

Introduktion til Verdensmål 

og begrebet bæredygtighed  
Bæredygtighed er meget andet end 

klimamål og plastik. Vi diskuterer de 

udfordringer Verden står overfor og 

hvordan virksomheder og organisationer kan 

tage ansvar og samtidig skabe værdi. Vi 

kommer hele vejen rundt om både sociale, 

miljømæssige og økonomiske parametre, og 

du får en forståelse for de forskellige 

måder at værdisætte bæredygtighed på. 

 

  

  

  

Cases – hvad gør de andre? 

Bliv inspireret af andre små og mellemstore 

virksomheder. Forstå deres arbejde med 

Verdensmålene og hvordan de ud for en 

sammenkobling til deres forretningsmodel 

gør bæredygtighed til fundamentet for 

deres strategi.  

  



 

Metoder og redskaber 
Du introduceres til nyttige værktøjer, der 

gør det muligt at fokusere på de rigtige 

bæredygtighedstemaer for lige netop din 

virksomhed. Du får en indføring i, hvordan 

du kobler dit fokus på Verdensmål, og 

hvordan du sætter mål for din indsats. Vi 

gennemgår begrebet ”greenwashing” og 

sætter fokus på kommunikation af 

bæredygtighed.  

   

  

 

 Øvelser 
Vi arbejder i grupper eller individuelt og 

tester redskaber, så du får dem ind under 

huden og kan arbejde videre med dem, når 

du skal i gang med din bæredygtigheds-

indsats.   

 

 

.   

 

 

  

 

 

MØD UNDERVISEREN 

Henrik Schramm Rasmussen  
er indehaver af MIND YOUR 
BUSINESS.  

Han arbejder som 
seniorrådgiver for private 
virksomheder og underviser i 
strategisk bæredygtighed. 
Han har i  18 år arbejdet 
som chefkonsulent hos 
Dansk Industri, hvor han 
blandt andet var idémand og 
projektleder på store 
bæredygtighedsprojekter 
som fx “Fra filantropi til 
forretning”.  
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