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Bæredygtighed, CSR, ESG og Verdensmål:
Sustainability uddannelsen 2022

Bliv uddannet til at drive og lede organisationens arbejde med 
Verdensmålene, CSR, ESG og bæredygtighed!

Efterspørgsel efter bæredygtighedskompetence har aldrig været 
højere i Grønland – både blandt virksomheder og offentlige 
organisationer. Uddannelsen er designet til dig lige meget om du 
er i en virksomhed, i Selvstyret eller kommunerne eller i en 
organisation.

På totalt set 9 dage 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 fra både grønlandske 
og nordiske virksomheder!

Vi har mere end 75 grønlandske bæredygtigheds-ambassadører,
som har gennemført uddannelsen. Det er nu femte gang, at vi 
gennemfører – og dermed vokser det stærke bæredygtigheds-
netværk i Grønland sig endnu større. Undervisningen svarer 
niveaumæssigt til MBA uddannelserne på CBS Executive.

Pris: 29.900 kr.

Prisen inkluderer i alt 6 dages 
undervisning, undervisningsmaterialer 
(inkl. 2 bøger på dansk), undervisning på 
højt niveau, alle frokoster og mulighed 
for at deltage i en meget spændende 3 
dages studietur til København.

Ved tilmelding af 2 eller flere deltagere 
fra én organisation ydes 50% rabat på 
deltagere ud over den første. Rabatten er 
en motivation til virksomhederne for at 
sende flere afsted – fordi det gør det 
meget nemmere at have nogen at sparre 
med og flere, der kan forstå 
bæredygtighed fra forskellige 
perspektiver og funktioner i 
virksomheden.
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På uddannelsens første modul får du et solidt overblik over 
Verdensmålene, CSR, ESG og bæredygtighed med fokus på: 

• At forstå de vigtigste begreber og teorier inden for bæredygtighed, 
Verdensmål,  CSR og ESG

• At stifte bekendtskab med de vigtigste principper og rammeværk på 
området og forstå hvordan de anvendes i praksis

• At forstå de vigtigste områder indenfor bæredygtighed – klima, miljø, 
menneskerettigheder, medarbejderforhold og antikorruption 

• At blive klog på, hvordan organisationer konkret kan arbejde med 
miljø, klima, menneskerettigheder, medarbejderforhold og antikorruption 
– og at kunne finde de områder, der er vigtigst for jer at arbejde med 

• At kunne arbejde med bæredygtighed både i et risiko og et strategisk 
mulighedsperspektiv 
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Modul 1: Fundamentet 22 – 24/2 2022 i Nuuk
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På uddannelsens andet modul 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 

• 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.
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Modul 2: Strategi, indsatser og rapportering 
27 – 29/4 2022
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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 NCC, TDC, Rambøll, Folketinget, Wonderful 
Copenhagen, Mærsk, Nordea, Hotel Guldsmeden, 
Carlsberg, Pandora, Ørsted, Alcoa og mange andre. 

Formålet med studieturen er: 

• At få inspiration fra andre organisationer, som er 
dygtige til at arbejde med Verdensmål, CSR, ESG og 
bæredygtighed 

• At diskutere konkrete udfordringer og problemstillinger 
med eksperter fra forskellige perspektiver 

• At hente idéer med hjem til jeres egen indsats 

• At skabe et stærkt netværk mellem deltagerne – så I 
kan bruge hinanden som sparringspartnere efterfølgende. 
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Studietur til København i juni 2022



Ramboll

Undervisere og gæstetalere

Anne Mette Christiansen er senior rådgiver for CSR 
Greenland og markedsdirektør i Rambøll. Hun har 
arbejdet med CSR og bæredygtighed siden 2000. 
Anne Mette er en af Danmarks mest erfarne 
undervisere - 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 med grønlandske 
virksomheder igennem de sidste 12 år og undervist 
en lang række kurser for CSR Greenland.

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.

Udover Anne Mette og Henrik møder du også en 
række grønlandske gæsteforelæsere – både 
bæredygtighedseksperter og administrerende 
direktører – såvel som faglige eksperter på de 
forskellige fagområder.

Tid og sted

Sustainability uddannelsen 
foregår i Nuuk  22. – 24.2 
og 27. – 29.4 2022 hos 
Grønlands Erhverv

Undervisningen ligger fra 
09.00 – 16.00 alle dage. Der 
er morgenkaffe fra kl. 08.30 
og god frokost indgår alle 
undervisningsdage i Nuuk. 

Derudover kan du deltage i 
andre spændende aktiviteter 
i de forskellige 
bæredygtighedsnetværk

Studieturen til København 
foregår over tre dage 
(tirsdag – torsdag) ligger 
medio juni 2022. 
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