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Formål

Sustainability Masterclass er en unik mulighed for at arbejde videre med

bæredygtighed, Verdensmål og CSR på et mere avanceret niveau. Vi har fokus på

de strategiske elementer af bæredygtighed, implementering og forankring i

organisationen – både i private og offentlige organisationer. Samtidig er

Sustainability Masterclass tænkt som en styrkelse af netværket mellem

grønlandske virksomheder, organisationer og offentlig sektor gennem diskussioner,

erfaringsudveksling og faciliteret dialog.

Format

Sustainability Masterclass består af:

• Koncentrerede undervisningssessioner med fokus på modeller, cases og

diskussion af praktiske udfordringer i forhold til de strategiske elementer af

bæredygtighed, implementering og forankring i organisationerne

• Masser af inspiration og erfaringsudveksling med de ledende islandske

virksomheder med mulighed for at komme helt tæt på udfordringer og succeser

• Erfaringsudveksling med fokus på at forstå udfordringer og mulige løsninger

mellem deltagerne for at lære fra hinanden og styrke netværket

• Diskussioner for at forstå samspillet mellem virksomheder, organisationer og

staten i forhold til at fremme bæredygtig udvikling

Pris: 18.900 kr.

Prisen inkluderer alt undervisning, 
undervisningsmaterialer (inkl. bøger), 
program på Island, alle frokoster og 
fælles velkomstmiddag i Reykjavik.

Deltagerne planlægger, booker og betaler 
selv fly, lokal transport og hotel i centrale 
Reykjavik. 2
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Indhold i uddannelsen

Sustainability Masterclass består af:

• To forberedende online sessioner med fokus på de temaer, der indgår i 
Sustainability Masterclass

• 3 fulde dages program i og omkring Reykjavik, Island:

• Virksomheds/ organisationsbesøg og oplæg med fokus på strategi, 
implementering og forankring af bæredygtighed i organisationen

• Sessioner med uformel dialog med bæredygtighedsansvarlige fra islandske 
virksomheder og dermed mulighed for at bliver klogere på udfordringer

• Undervisning på MBA niveau i Reykjavik indenfor relevante temaer på 

• Faciliteret dialog/ sparringssessioner mellem deltagerne på turen – og videre 
netværksopbygning

• Opfølgende ½ dages session i Nuuk med refleksion og opsamling

Målgruppe

Deltagelse kræver en god 
grundforståelse af 
bæredygtighed – f.eks. at 
deltageren har gennemgået 
’Verdensmål, CSR og 
Bæredygtighedsuddannelsen’ 
hos CSR Greenland, IPUK-
projektet eller lignende, således 
at begreber og sammenhænge 
mellem disse er velkendte. Vi 
har max 18 pladser på 
programmet, som fordeles efter 
et ’først til mølle’ princip.

Vær opmærksom på at en del af 
programmet, som inkluderer de 
islandske virksomheder og 
organisationer vil være på 
engelsk. 

Læsning og vores egne 
sessioner er på dansk.
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Undervisere og besøg

På studieturen forventer vi at besøge 4-5 islandske virksomheder inden for f.eks. 
energi, infrastruktur, transport, detailhandel og turisme. Derudover vil der være 
mulighed for at møde islandske bæredygtighedspersoner til mere uformelle 
diskussioner og drøftelser med fokus på udfordringerne ved at implementere 
bæredygtighed. Programmet lægger vægt på de uformelle dialoger og åbenhed
mellem deltagerne – netop for at øge læringen. 

Undervisningen vil være på MBA niveau og være tilpasset de temaer, som
deltagerne er interesserede i og som passer til besøgene.

Anne Mette Christiansen er senior rådgiver for CSR Greenland og markedsdirektør i 
Rambøll. Hun har arbejdet med CSR og bæredygtighed siden 2000. Hun har 
undervist på 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 12 år og har ligeledes rådgivet islandske 
virksomheder over cirka 35 besøg i Island. 

Henrik Schramm Rasmussen er senior rådgiver inden for bæredygtighed og
Verdensmål, og har netop været projektleder på IPUK – med kurs mod bæredygtig 
forretning. Henrik har arbejdet i 18 år hos DI, og har det sidste år arbejdet også 
med Grønland og grønlandske virksomheder i samarbejde med Anne Mette.

Tid og sted

Sustainability Masterclass 
foregår i Reykjavik 21. –
25. maj 2022 tilpasset 
afrejse med Air Greenland fra 
Nuuk og retur. 

Det er også muligt at rejse til 
Reykjavik via København og 
deltage på samme 
tidspunkter.

Selve programmet starter 
med velkomstmiddag lørdag 
aften (mad indgår i prisen) 
efterfulgt af program søndag, 
mandag og frem til tirsdag 
tidlig eftermiddag.

Vi forbeholder os ret til at 
aflyse turen hvis der ikke er 
minimum 12 deltagere.
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