
 

  

Bliv uddannet til at drive og lede organisationens arbejde med Verdensmålene, CSR og 
bæredygtighed. På 4 dages uddannelse og 2 halve dage online 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! 

VERDENSMÅL, CSR OG BÆREDYGTIGHED 

 

PROGRAM 
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VERDENSMÅL, CSR OG 
BÆREDYGTIGHED 
PROGRAM  
Tirsdag d. 14. september (AMC) 

08.30  Ankomst og morgenkaffe 

09.00  Velkommen! Om uddannelsen, programmet og introduktion til deltagerne 

10.00 Verdensmål, CSR og Bæredygtighed anno 2021 – en introduktion (vi tager en pause undervejs J) 

12.00  Frokost 

13.00 Vigtige begreber, rammeværk og principper 

14.30  Pause 

14.45 Gæsteoplæg  

15.30 Diskussion og opsamling 

16.00  Tak for i dag! 

 

Onsdag d. 15. september (AMC/BMO) 

08.30  Ankomst og morgenkaffe 

09.00  ”Do no harm” – en risiko-baseret tilgang til miljø, menneskerettigheder og korruption (vi tager et par 
pauser undervejs J) 

12.00  Frokost 

13.00 Verdensmål i teori og praksis 

14.30  Pause 

14.45 Bæredygtighed i praksis: Gæsteoplæg  

15.30 Diskussion og opsamling 

16.00  Tak for i dag! 
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Torsdag d. 16. september (BMO) 

08.30  Ankomst og morgenkaffe 

09.00   At arbejde med bæredygtighed i praksis – sådan kommer du frem til strategi, målsætninger 

12.00  Frokost 

13.00  At følge op på bæredygtighedsindsatsen – sådan måler du og finder (den rigtige) data 

14.30  Pause 

14.45 Gæsteoplæg 

15.30 Diskussion og opsamling 

16.00  Tak for i dag! 

 

Fredag d. 17. september (BMO) 

08.30  Ankomst og morgenkaffe 

09.00  Læs og forstå en CSR/ bæredygtighedsrapport 

12.00  Frokost 

13.00 Gruppearbejde: næste skridt i jeres bæredygtighedsarbejde 

15.00  Pause 

15.15 Diskussion og opsamling på kurset + diplomer 

16.00  Tak for i dag! 

 

Samtidig får du konkrete værktøjer til: 

• 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 

• 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 både 

som privat og offentlig aktør 
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EKSTRA MULIGHED: STUDIETUR MED INSPIRATION OG IDÉER (TILMELDINGSFRIST 1.10 2021) 

På studieturen samler vi inspiration til det forsatte arbejde ved at besøge en række virksomheder og 
organisationer i Dannmark. Vi har tidligere bl.a. besøgt Tivoli, Gehl Arkitekter, Danske Bank, Dansk Industri, 
Nordea, Hotel Guldsmeden, Pandora, Ørsted, Alcoa, Københavns Kommune og mange andre.  

Det er frivilligt at deltage i studieturen og du kan altså gøre uddannelsen klar uden – men det er god inspiration. 
Deltagelse i studieturen betales separat og koster 5.000 kr. + ophold og rejse til København. Du kommer afsted 
sammen med andre grønlandske virksomheder, der arbejder med bæredygtighed, og får således mulighed for at 
bygge et unikt netværk. 

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. 
 

 

 
Birgitte Mogensen er en af Danmarks mest anerkendte eksperter inden for 
bæredygtighed, CSR og rapportering. Hun er formand for FSR’s udvalg for 
bæredygtighed – og samfundsansvar og medlem af den arbejdsgruppe, 
som for EU arbejder med en standardisering af 
bæredygtighedsrapportering. Birgitte har tidligere været udpeget til den 
danske regerings samfundsansvars-råd og har en række andre tillidsposter. 
Hun har besøgt Grønland i arbejdssammenhæng flere gange. 
 

 

Vi har tidligere gennemført uddannelsen fire gange i Nuuk 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, Nukissiorfiit, Transparency International Greenland, Nuuk City 
Development, Brugseni, KNI og Visit Greenland. 

 

 


