
KURSUSBESKRIVELSE
LEDELSE AF BÆREDYGTIGHED

KØBENHAVN & VEJLE   •  13.000 DKK   •   5 DAGE

I samarbejde med Erhvervsakademi Dania udbyder vi nu 

Ledelse af Bæredygtighed, som et fag på Akademiniveau, som 

giver 5 ECTS-point.

Opdateret: 08.03.22



Indholdsfortegnelse

s. 2

2 Indholdsfortegnelse

3 Indhold

5 Undervisning

6 Kontakt



s. 3

Indhold

Nyt fag på Akademiniveau!
I samarbejde med Erhvervsakademi Dania udbyder vi nu Ledelse af Bæredygtighed, som et fag 

på Akademiniveau, som giver 5 ECTS-point. Denne uddannelse er på positivlisten for jobrettede 

uddannelser. Det kræver ingen Lean-forudsætninger at deltage. Denne uddannelse er et must for 

de virksomheder, som ønsker at skabe markante resultater igennem grøn omstilling og bæredyg-

tighed. 

Dag 1

Hvad er bæredygtighed

 Bæredygtighedsprincipper

 Grønne spildtyper

 FN’s verdensmål

 Nedbrydning af verdensmål til virksomhedsniveau

 Hvordan får vi medarbejderne til at bidrage

 ‘Charter for målene’

 ‘Green Corner’

Dag 2

 Cirkulær økonomi – hvad er det

 Den tredobbelte bundlinje

 Vugge til vugge, virksomhedens værdikæde

 Casearbejde – hvordan kortlægger vi værdikæde

Dag 3

 Lederen som facilitator af kortlægninger

 Ledelsens roadmap

 Egen kortlægning

 Sammenhæng mellem verdensmål og kortlægningen

Dag 4

 Lederens ledelseskodeks/værdi

 Omsætning af ledelsesværdier til adfærd

 Organisationens adfærd

¨Medarbejderinvolvering

 Lederens kommunikation i forbindelse med bæredygtighed

 Lederens Personlige handlingsplan

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen. Eksamen er på 30 minutter og tager udgang-

spunkt i dit eget Bæredygtigheds-projekt, som du har arbejdet med i undervisningen. Formålet 

med eksamen er at konstatere, i hvilken grad du har forstået ‘Ledelse af Bæredygtighed’ og 

anvendelsen af de vigtigste værktøjer og metoder. Herudover lægger vi vægt på, at du formår at 

overføre teori til praksis.

Målgruppe

Uddannelsen ‘Ledelse af Bæredygtighed’ henvender sig til ledere og nøglepersoner, der ønsker at 

involvere organisationen i systematisk at arbejde med forbedringer, der giver virksomhederne en 



grønnere profil samtidig med, at der skabes bundlinje.

Udbytte
Du får et grundlæggende kendskab til modeller og værktøjer inden for Bæredygtig ledelse. 

Du bliver i stand til at skabe resultater, der påvirker den tredobbelte bundlinje, og du får 

ledelsesværktøjer til både kommunikation og involvering af organisationen.

Du får

Værktøj til beregning af CO2-udledning

Metode til kortlægning af værdikæde – vugge til vugge

Viden om FN’s verdensmål og metode til nedbrydning

Konkrete modeller til roadmap, medarbejderinvolvering og nytænkning inden for bæredygtighed.

Hjemmearbejde

Efter hvert modul skal du forvente noget hjemmearbejde. Hjemmearbejdet danner grundlag for 

din eksamensopgave og vil dermed også indgå i den samlede bedømmelse af din præsentation.
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Undervisning

Professionelle undervisere med passion
På vores uddannelser vil du møde passionerede undervisere, der alle brænder for at undervise dig 

og gøre dig til ekspert i Lean. Du kan være sikker på, at den teoretiske viden, erfaringsniveauet og 

humøret er højt – og at du bliver præsenteret for en masse konkrete eksempler i undervisningen.

Faciliteter

En ting er den faglige og teoretiske del, noget andet er de fysiske rammer omkring din uddannelse.

Vi tror på, at læring har de bedste forudsætninger, når rammerne er i orden. Derfor gør vi en dyd 

ud af, at du skal have en god oplevelse, når du er på uddannelse hos os. Derfor har vi fundet nogle 

dejlige lokationer, at afholde vores kurser på – og husk: Vi sørger for lækker forplejning gennem 

hele kursusdagen, samt gode kursusmaterialer, så du kan få det bedste udbytte.

Lean Akademiets Auditorium, Schæffergården
I København afholder vi vores kurser og uddannelser i vores egne lokaler på Schæffergården i 

Gentofte. Schæffergården er et gammelt jagtslot fra 1755, som ligger i et smukt og grønt park-

landskab. Vores lokaler ligger i den nyere fløj vest for hovedbygningen. Her har vi et stort og lyst 
Auditorie, hvor der er god plads til både præsentationer, gruppearbejde og eget projektarbejde.

Schæffergården ligger 15 minutters kørsel fra Københavns centrum, og der er masser af parker-

ingspladser. Derudover er der gåafstand til Jægersborg Station, hvor S-toget stopper.

Adresse

Lean Akademiets Auditorium

Jægersborg Allé 166

2820 Gentofte

Hotel Scandic Vejle

I Jylland afholder vi vores kurser på Hotel Scandic Jacob Gade i Vejle. Hotellet ligger helt centralt 

i byen ved siden af Vejle Kunstmuseum og Musikteatret og med en flot udsigt over Byparken. Der 
er kort afstand til både gågaden og stationen. Husk, at du også kan booke et værelse her, hvis du 

har behov for overnatning. Der er parkering ved hotellet, eller i parkeringshuset ‘Albert’, som ligger 

tæt på.

Adresse

Flegborg 8-10

7100 Vejle

+45 767 000 00

www.scandichotels.dk
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Kontakt

Hvad har du brug for?
Danmarks bedste Lean specialister står klar til at hjælpe dig. Tag en snak med os - helt uforplig-

tende - så finder vi en løsning der passer til jeres behov.

info@leanakademiet

www.leanakademiet.dk

Sjælland

Jægersborg Allé 166

2820 Gentofte

+45 7027 7909

Jylland

Spettrupvej 7

8722 Hedensted

+45 7027 7909
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