Sustainability Lead
På denne online uddannelse bliver du klædt på til at drive og lede din organisations
arbejde med FNs Verdensmål, CSR og bæredygtighed - og opnå succes med det.

Uddannelsen afvikles online og er bygget op om oplæg, gruppe- og case øvelser og gæsteoplæg suppleret med individuel vejledning og peer coaching.
Den afsluttes med en studietur med virksomhedsbesøg i København. Uddannelsen er for dig, som arbejder med bæredygtighed, CSR og verdensmål i
det private eller i det offentlige med fokus på det private.
På uddannelsen får du;

Uddannelsen bygges op om 11 moduler samt en studietur:

viden om de nyeste tendenser inden for CSR, verdensmål og
bæredygtighed

7 læringsdage à 4-5 timer

overblik over koblingen mellem strategisk CSR og
forretningsstrategier
det teoretiske overblik såvel som praktiske værktøjer til at lave
analyse, strategi, til at designe de rigtige indsatser og partnerskaber
samt rapportere på og kommunikere om jeres bæredygtighedsarbejde
Du anvender teorier og modeller på din egen virksomhed i et
sammenhængende forløb for til slut at stå med en solid viden
om agendaen, et 'produkt', som du undervejs har fået masser af
professionel sparring på, og redskaberne til at drive og lede din
organisations arbejde med bæredygtighed.

3 individuelle vejledninger à 45 min.
1 peer coaching à 2 timer
2 dage med studietur i København
Uddannelsen løber over 4 måneder fra ultimo maj til primo september
Læringsdage indeholder vidensopbygning, diskussion, cases og
øvelser med masser af interaktion mellem undervisere, gæstetalere og
deltagere. Vores eksterne oplægsholdere er erfarne ledere, som deler
deres viden og erfaringer – gode som dårlige.
Der vil være et par timers forberedelse til hver læringsdag. Vi
bruger en blanding af akademiske artikler, rapporter og studier som
udgangspunkt for undervisningen fordelt på anbefalet læsning og
forslag til læsning. Materialet vil være både på dansk og engelsk.
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Modul 6: Partnerskaber
4. august 2020 - kl. 9.00 - 13.00
Hvad er et partnerskab og hvordan bidrager det strategisk?
Partnerskaber i værdikæden – og på tværs af sektorer
Risici, muligheder og stereotyper
Gæsteoplæg om tværsektorielle partnerskaber

Modul 2: Virksomhedens værdikæde, påvirkning og risici
29. maj 2020 - kl. 9.00 - 14.00
’Fodspor og fingeraftryk’, gruppearbejde
Gæsteoplæg: Menneskerettigheder og virksomheder
Dilemmaer, korruption og etik: ’The Grey Zone’

Modul 7: CSR-rapportering og kommunikation
8. september 2020 - kl. 9.00 - 13.00
At sætte KPIer og mål for jeres indsats
CSR rapporteringskrav og de forskellige muligheder, der
findes indenfor CSR rapportering
Inspiration til at kommunikere om jeres indsats via andre kanaler,
herunder SoMe, nyhedsbrevet, salgsmateriale og lignende.

Modul 3: Strategi og fælles værdiskabelse
2. juni 2020 - kl. 9.00 - 14.00
Strategisk CSR og om at skabe fælles værdi
Bæredygtige forretningsmodeller for store og små virksomheder
Introduktion til FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling
Gæsteoplæg: Verdensmål i praksis
Case diskussion

Program

Online uddannelsesforløb

Modul 1: Overblik over bæredygtighedsagendaenn
26. maj 2020 - kl. 9.00 - 14.00
Fra planetære grænser til forretningsmuligheder
Hvad er bæredygtighed, CSR og Verdensmål?
Gæsteoplæg
Introduktion til arbejdet i din virksomhed, individuel øvelse

Modul 4: Greta, flyskam og klimapartnerskaber
16. juni 2020 - kl. 9.00 - 14.00
Klimaagendaen anno 2020
Klimarisici, -muligheder og mål
Gæsteoplæg: Klimaagendaen i virksomheden
Klimadata og -rapportering
Modul 5: Interessentdialog og væsentlighed
23. juni 2020 - kl. 9.00 - 13.00
At forstå jeres interessenters krav og forventninger – og anvende
indsigterne til at arbejde med og rapportere på de rigtige ting
Live interessentdialog pilot
Forstå principperne i væsentlighedsanalysen

3 individuelle vejledninger samt peer coaching aftales i forløbet.
STUDIETUR: REAL-LIFE TRÆF, INSPIRATION OG IDÉER
På studieturen samler vi inspiration til det forsatte arbejde ved at
besøge en række virksomheder og organisationer i København.
Formålet med studieturen er at få inspiration fra andre
organisationer, som er dygtige til at arbejde med Verdensmål,
CSR og bæredygtighed. Vi har tidligere bl.a. besøgt Mærsk,
Nordea, Hotel Guldsmeden, Pandora, Ørsted, Carlsberg. Her får I
også mulighed for at præsentere jeres virksomhedsprojekter for
hinanden og bygge videre på det netværk, som I har fået gennem
forløbet.
Det er muligt at deltage i udvalgte moduler, så kontakt os gerne
for at høre mere.
Vi udbyder også uddannelsesforløbet med start ultimo september.
Tilmeld dig allerede nu og vær sikker på en plads.

Undervisere og info

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 hjulpet
dem med at skabe strategi, designe indsatser, måle herpå og
rapportere efterfølgende. Hun har undervist på Handelshøjskolen
i København (CBS) siden 1997, på Washington & Lee University i
USA og Stockholm School of Economics i Stockholm, og underviser
løbende i Verdensmål, CSR og bæredygtighed i Europa, Grønland,
USA, Asien og Afrika.

Lotte Kirkegaard har arbejdet med partnerskaber, CSR og
bæredygtighed siden 2013 og med Verdensmålene siden 2015
som konsulent og rådgiver. Lotte har hjulpet en lang række
grønlandske og danske organisationer med at udvikle strategier og
handlingsplaner for bæredygtighed, verdensmål og CSR. Lotte har
en baggrund som projektleder og underviser blandt andet inden for
CSR. Hun har i fem år været styregruppemedlem i Global Compacts
Nordiske netværk, hun er medlem af Grønlands Forskningsråd og
medlem af repræsentantskabet for Norlys.

Udover Anne Mette og Lotte vil du møde en række gæsteundervisere og eksterne talere undervejs på uddannelsen ligesom du på studieturen
vil få mulighed for at besøge en række danske virksomheder.

Pris kr. 29.000, - ex. moms for alle 11 moduler og deltagelse i
studieturen (ex. udg. til rejse, ophold og forplejning).
Ved tilmelding af 2 eller flere deltagere fra den samme organisation
ydes 20% rabat på deltagere ud over den første tilmeldte.
Vi forbeholder os ret til at aflyse såfremt der ikke er nok deltagere.

Tilmelding senest 22. maj 2020 til Lotte og Anne Mette på
sustainabilitylead@outlook.com.
Tilmeldingen er bindende.
Har du spørgsmål – så skriv til os på samme mail.

