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Aktiviteter og datoer i efteråret 2021  

 

Tilmeldingsfrist 

Du modtager herefter programskrivelse, der giver dig adgang til digitale 
læringsmaterialer. Vi stiller dig en række refleksionsspørgsmål, der hjælper dig med at 
lave en plan for, hvad du vil træne i forløbet. 

Afsnit 1: Verdensmålene og min virksomheds grønne opstilling 

Opstartssamtale individuelt: Online sparring med VIA konsulent om egen 
udviklingsvej og en drøftelse af læringsmål og udviklingsønsker i kurset 

Kursusdag 1: Vores danske verdensmål og SDG-kompasset, muligheder og trusler ift 
grøn omstilling i SMV’er, undersøgelse af deltagererfaringer med bæredygtig 
omstilling og verdensmål. Suppleres med digitale læringsmaterialer. 

Afsnit 2: Den bæredygtige forretningsplan 

Webinar: En times webinar, der sætter fokus på sammenhængen mellem 
bæredygtighed, digitalisering og grønne forretningsmodeller – i forlængelse af 
webinaret er der en times netværksmøde, hvor dagens tema drøftes 

Kursusdag 2: Grønne forretningsplaner, værdikæder, mulighederne i cirkulær økonomi 
og energieffektivisering. Suppleres med digitale læringsmaterialer. 

Individuel samtale: Online sparring på den bæredygtige forretningsplan i 
virksomheden, og hvordan du kan understøtte den 

Afsnit 3: Bæredygtige forandringsprocesser 

Webinar:  En times webinar om bæredygtighed og forandringsledelse – hvordan 
lykkes vi med forretningsplanerne? I forlængelse af webinaret en times 
netværksmøde, hvor dagens tema drøftes 

Kursusdag 3: Fra intentioner til handling med den bæredygtige omstilling, 
forandringskommunikation og ledelse af bæredygtighedsindsatsen. Suppleres med 
digitale læringsmaterialer. 

Grøn sprint: Opfølgningsdag, hvor der fokuseres på at få hele virksomheden med i 
bæredygtighedsindsatsen. Gennemføres som workshop med inspiration fra metoden 
VIA Sprint. 

Ved eksamen: Bæredygtig forretningsudvikling (Merkantil diplomuddannelse) 

Individuel vejledning: ½ times individuel online vejledningssamtale om 
problemformulering til erhvervscase og eksamensarbejdet 

Eksamen: Gennemføres som en mundtlig eksamen. En uge inden eksamen afleveres 
en erhvervscase (video, powerpoints eller skriftligt oplæg på max 5 sider) som oplæg 
til eksamen.  

 

 

Den 21/9     
kl. 8.30 - 15 

Den 28/10 
kl. 8.30-15 

 

Den 1/12 
kl. 8.30-15 

 

Den 12/10 
kl. 9-11 

 

 

 

Den 26. maj 
kl. 9-11 

 

Den 8/11 -
12/11 

 

Den 6/9 – 10/9 

 

Den 17/11 
kl. 9-11 

 

Den 1/2 
2022  

 

Den 10/12 

 
Den 6/1  

Den 1/9 

 


