
 

  

To dages interaktivt kursus med fokus på at skabe en god forståelse af Verdensmålene, inspiration fra nordiske 
cases og et konkret fokus på, hvordan kommunerne og Selvstyrets departementer og funktioner kan integrere og 
synliggøre Verdensmålene både overordnet, i konkrete projekter og i det daglige arbejde. Formålet er at skabe en 
fælles forståelse på tværs af organisationen, der kan fremme integrationen af Verdensmål og bæredygtighed. 

INTEGRATION AF VERDENSMÅLENE 

 

2 DAGES KURSUS FOR KOMMUNER OG SELVSTYRETS DEPARTEMENTER 
OG FUNKTIONER 
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INTEGRATION AF 
VERDENSMÅLENE 
2 DAGES KURSUS FOR KOMMUNER OG 
SELVSTYRETS DEPARTEMENTER OG 
FUNKTIONER  
Dag 1: ET FÆLLES SPROG  

På kursets første dag får deltagerne får deltagerne et grundigt indblik i Verdensmålene 
og hvordan kommunale og statslige organisationer og myndigheder arbejder med 
målene og bredere med bæredygtighed. 

Indhold dag 1:  
Formiddag: Fundamentet 

• Introduktion til dagen, deltagere og formål 
• Overblik over bæredygtighedsagendaen 
• Indblik i Verdensmålene - forståelse af struktur og sammenhæng 

 
Eftermiddag: Verdensmålene i praksis 

• Inspiration fra andre organisationer og myndigheder, som har integreret 
Verdensmålene 

• Inspiration fra andre grønlandske organisationer 
• Verdensmålene i offentlige organisationer (gruppediskussion) 

 
DAG 2: VERDENSMÅLENE I PRAKSIS  

På uddannelsens anden dag er der fokus på, hvordan kommuner og. Selvstyret konkret 
kan integrere Verdensmålene i det daglige arbejde og synliggøre Verdensmålene i større 
grad både internt og eksternt. 

Indhold dag 2:  
Formiddag: Integration af Verdensmålene  

• Konkrete erfaringer, udfordringer og barrierer for at arbejde med Verdensmål 
og bæredygtighed 

• Mulige veje til at få Verdensmålene synliggjort i arbejdet internt 
• Konkrete værktøjer til integration af Verdensmålene i det daglige arbejde 

 
Eftermiddag: Veje videre 

• Konkrete værktøjer og inspiration til ekstern kommunikation og engagement 
• Næste skridt i arbejdet med Verdensmålene og bæredygtighed 

 

DELTAGERE 

Målgruppen på kurset er både medarbejdere og ledere på tværs af afdelinger, 
departementer og funktioner, som har behov for en grundig forståelse af 
Verdensmålene og konkrete idéer og værktøjer til at implementere og integrere 
Verdensmålene i deres daglige arbejde enten med ledelse, projekter, sagsbehandling 
eller daglig drift. Kursets eksempler og øvelser tilpasses konkret til deltagerne.  
 

 

PRAKTISKE TING: 

Kurserne afholdes af 
CSR Greenland som led 

i etableringen af det 
grønlandske 
Verdensmåls 

Kompetence Center 

Datoer: 

Kursus 1: 06.12 – 07.12 
2021 

Kursus 2: 24.  – 25.2  
2022 

ALLE DAGE 09.00 – 16.00  

 

 

PRIS: 

6 000 kr. per deltager 
inkl. kursusmateriale og 

frokost 

Tilmelding senest en 
måned før 2021 til 

csr@csr.gl 

 

 

Hvis du har nogen 
spørgsmål er du 
velkommen til at 

kontakte Ulla Lynge på 
CSR Greenland på 

csr@csr.gl 
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UNDERVISERE 

Anne Mette Christiansen er senior rådgiver for CSR Greenland og 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. Anne Mette vil stå for planlægning af kurset og være den gennemgående 
underviser. 

Foruden Anne Mette møder du en række oplægsholdere, som giver inspiration til arbejdet med 
Verdensmålene – både med base i Grønland og udefra. Særligt kommer du til at træffe CSR Greenlands 

sekretariatschef Ulla Lynge. 


