
 

  

Bliv uddannet til at drive og lede organisationens arbejde med Verdensmålene, CSR og 
bæredygtighed. På 6 dages uddannelse og 3 dages studietur får du både det teoretiske 
overblik såvel som de praktiske redskaber til at lave strategi, designe de rigtige indsatser og 
rapportere på jeres arbejde – samtidig med du får masser af inspiration til jeres eget arbejde! 
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VERDENSMÅL, 
CSR OG 
BÆREDYGTIGHED 
6 DAGES UDDANNELSE I NUUK + 
STUDIETUR  
MODUL 1: FUNDAMENTET 

På uddannelsens første dage får du et solidt overblik over Verdensmålene, 
CSR og bæredygtighed med fokus på: 

• At forstå de vigtigste begreber og teorier 
• At stifte bekendskab med de vigtigste principper og rammeværk på 

området og forstå hvordan de anvendes 
• At blive klog på, hvordan organisationen konkret kan arbejde med 

miljø, klima, menneskerettigheder, medarbejderforhold og anti-
korruption – og at kunne finde de områder, der er vigtigst for jer at 
arbejde med 

2 ONLINE MODULER (1/2 dagsmoduler) 

• Partnerskaber 
• Ansvarlige leverandørstyring 
• Ansvarlige investeringer 
• Cirkulær økonomi 

 

MODUL 2: STRATEGI, INDSATSER OG RAPPORTERING 

På uddannelsens sidste dage har vi fokus på, hvordan I arbejder strategisk 
med Verdensmålene, CSR og bæredygtighed i virksomheden og hvordan I i 
praksis designer indsatserne, måler og rapporterer på fremdriften.  

Her har vi fokus på: 

• At kortlægge og analysere din egen organisations påvirkninger i 
forhold til bæredygtighed og vurdere, hvad som er væsentligt for jer at 
arbejde med 

• At forstå jeres interessenters krav og forventninger – og anvende 
indsigterne til at arbejde med og rapportere på de rigtige ting 

PRIS: 

Deltagelse i programmet : 

28 000 inkl. forplejning i 

Nuuk + kursusmaterialer. 

Deltagerne afholder selv 

udgifter til rejse og ophold i 

forbindelse med 

studieturen. 

Ved tilmelding af 2 eller 

flere deltagere fra én 

organisation ydes 50% 

rabat på deltagere ud over 

den første. 

Kursusdage i Nuuk:  

15 – 18/3 2021 

20 – 21/5 2021 

½ dags 0nline sessioner: 

15/4 + 22/4 2021 

 

Studietursdatoer besluttes 

når vi kender Corona-

situationen 

Bindende tilmelding senest 

20. februar 2021. 

Vi forbeholder os ret til at 

aflyse uddannelsen hvis der 

ikke er nok deltagere. 
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• At designe og eksekvere på konkrete initiativer som giver mening for jeres organisation og jeres 

interessenters krav og forventninger 
• At sætte KPIer og mål for jeres indsats 
• At forstå CSR rapporteringskrav og de forskellige muligheder, der findes indenfor CSR rapportering 
• At blive inspireret til at kommunikere om jeres indsats via andre kanaler, herunder SoMe, nyhedsbrevet, 

salgsmateriale og lignende. 

STUDIETUR: INSPIRATION OG IDÉER 

På studieturen samler vi inspiration til det forsatte arbejde ved at besøge en række virksomheder og 
organisationer enten i Danmark eller på Island (vi beslutter i fællesskab hvor vi skal hen). Vi har tidligere bl.a. 
besøgt Tivoli, Gehl Arkitekter, Danske Bank, Dansk Industri, Nordea, Hotel Guldsmeden, Pandora, Ørsted, Alcoa 
og mange andre.  

Formålet med studieturen er: 

• At få inspiration fra andre organisationer, som er dygtige til at arbejde med CSR og bæredygtighed 
• At diskutere konkrete udfordringer og problemstillinger med eksperter fra forskellige perspektiver 
• At hente idéer med hjem til jeres egen indsats og skabe et stærkt netværk mellem deltagerne – så I kan 

bruge hinanden som sparringspartnere efterfølgende.  

UNDERVISER 

Anne Mette Christiansen har arbejdet med CSR og bæredygtighed siden 2000 og med 
Verdensmålene siden 2015 som konsulent og underviser. Anne Mette har arbejdet med en 
lang række grønlandske, nordiske og internationale organisationer, og har hjulpet dem med 
at skabe strategi, designe indsatser, måle herpå og rapportere efterfølgende. Hun har 
undervist på Handelshøjskolen i København (CBS) siden 1997, og underviser ligeledes i 
verdensmål, CSR og bæredygtighed i Europa, USA, Asien og Afrika. Hun har boet i Nuuk, og 
har arbejdet i Grønland i gennem de sidste 10 år. Udover Anne Mette vil du møde en række 
gæsteundervisere og eksterne talere undervejs på uddannelsen. 

 

Vi har tidligere gennemført uddannelsen tre gange i Grønland med deltagere fra bl.a. GrønlandsBANKEN, 
TelePost, Air Greenland, Royal Arctic Line, CSR Greenland, Kommuneqarfiik Sermersooq, Selvstyret, 
Børnetalsmanden, Katuaq, Hotel Arctic, Royal Greenland, Polar Seafood, Departementet for Fangst, Fiskeri og 
Landbrug, Departementet for Uddannelse, Mittarfeqarfiit, Transparency International Greenland, Nuuk City 
Development, Brugseni, KNI og Visit Greenland. 
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nd • Som relativt ny i CSR-faget har denne 
uddannelse været utrolig givende. 
Kombinationen af undervisning, eksterne 
oplægsholdere, praktiske øvelser og studietur 
har givet indblik i CSR og bæredygtighed på en 
spændende og inspirerende måde, og jeg føler 
mig langt mere klædt på til de forskellige 
bæredygtigheds-udfordringer, der arbejdes med 
i hverdagen.
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N • CSR-uddannelsen har givet mig de seneste 
perspektiver ift. hvad der rykker sig indenfor 
bæredygtighed samt givet nye ideer til 
organisationens eksterne kommunikation, 
hvilket jeg kan bruge i mit arbejde som CSR-
sekretær og kommunikationskonsulent i 
GrønlandsBANKEN, som har arbejdet med CSR 
i et årtiavn


