
KURSUSBESKRIVELSE
LEAN & BÆREDYGTIGHED

E-LEARNING   •  2.500 DKK   •  4 MODULER / 1-2 DAGE

Vil du være i stand til at indarbejde grøn omstilling, cirkulær økonomi og 

FN’s verdensmål i din forretning? Lean & Bæredygtighed sikrer vækst, 

samtidig med at CO2 udledningen reduceres.
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Indhold

E-learning - Lean & Bæredygtighed
Dette er en E-learning uddannelse i Lean & Bæredygtighed, hvor vi gennem fire digitale under-

visningsmoduler bestående af videoer, digitalt undervisningsmateriale og spændende opgaver giv-

er dig konkrete redskaber til at komme i gang med at arbejde mere fokuseret med bæredygtighed, 

grøn omstilling, cirkulær økonomi og FN’s Verdensmål. 

Hvorfor et kursus i Lean & Bæredygtighed?
Du har sikkert hørt om begreberne grøn omstilling, Cirkulær økonomi, FN’s Verdensmål m.m. 

Men hvad gemmer der sig bag ordene? Og hvordan kan vi indarbejde dem i vores forretning, så 

vi vækster, samtidig med at vi reducerer CO2 udledningen? I Lean Akademiets arbejde med den 

grønne omstilling kunne vi se, at vi kom til at arbejde med de samme principper og værktøjer, som 

vi arbejder med i Lean implementeringen. Derfor har vi udviklet dette kursus.

Lean & Bæredygtighed er et digitalt træningsforløb bestående af fire moduler, hvor vi giver dig en 
grundig introduktion til Lean principper og værktøjer til at arbejde med bæredygtighedsbegrebet. 

Kurset er meget praktisk orienteret, og vi giver dig ikke kun koncepter, men derimod konkrete 

værktøjer og øvelser, der er lige til at tage i brug. 

E-learning

Uddannelsen foregår via uddannelsesplatformen EasyGenerator, hvor du får adgang til alt under-

visningsmateriale. Vi sidder klar på den anden side af skærmen med en kontaktperson, der er klar 

til at hjælpe dig.

Er denne uddannelse noget for dig?

Vi udbyder vores E-learning kursus i Lean & Bæredygtighed, så det passer perfekt til både service, 

administration og produktion. Kurset sikrer, at får du den nødvendige og basale viden om Bære-

dygtighed og Lean.

Vi garanterer et digitalt kursus, der er fyldt med praktiske eksempler, teori og ikke mindst øvelser 

i form af cases og opgaver. Vi garanterer en sammenhængskraft, som tydeliggør, hvorledes Lean 

helt naturligt kan understøtte den bæredygtige tænkning. 

Uddannelsens indhold
Uddannelsen består af fire moduler. Hvert modul indeholder undervisningsmateriale i form af 
undervisningsvideoer, tekstmateriale og forskellige opgaver, der skal gennemføres for at modulet 

bestås.

Introduktion
Intro til Lean & Bæredygtighed

Intro til din underviser 

Modul 1

Intro til bæredygtighedsbegrebet

Det historiske perspektiv

Den 3 dobbelte bundlinje

Verdensmålene

Vision



Modul 2

Kombinationen af Lean & Bæredygtighed

Intro til Lean

VSA; Værdistrømsanalyse 

Grønt spild

Lean værktøjskassen

Modul 3

Cirkulær økonomi

Sommerfuglemodellen

5 forretningsmodeller

Disruptive teknologier

Modul 4

Bæredygtig strategi

Business Model Canvas (BMC) 

Kommunikation

Miljø tavle - ‘Green Corner’

Afrunding

Hvorfor arbejde med bæredygtighed?
Næste step i bæredygtighedsarbejdet

Fagområder

Lean Principper – Er de bæredygtige?

Den tredobbelte bundlinje - Det handler om kundeværdien

Spildtyper – sammenhæng til FN’s Verdensmål

Cirkulær økonomi - Fokus på fra ‘vugge til vugge’

Green Corner – Den visuelle miljøtavle

Grøn Målstyring – Du får, hvad du måler på

Forudsætninger

Der er ingen forudsætninger for at tage kurset. Vi starter helt fra bunden. Uddannelsen er mål-

rettet dig, der gerne vil introduceres til, hvordan du skaber en mere bæredygtig forretning og ikke 

mindst kombinerer Lean værktøjskassen med den grønne omstilling.

Udbytte
Efter gennemførelsen af dette kursus vil du som kursist evne at flytte bæredygtighedsarbejdet 
til et nyt niveau. Du vil kunne introducere konkrete redskaber til at komme i gang med at arbejde 

mere fokuseret med den grønne omstilling i egen organisation.
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Undervisning

Professionelle undervisere med passion
På vores kurser 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 rammerne omkring dit E-learning kursus.

Vi tror på, at læring har de bedste forudsætninger, når undervisningen er interaktiv og spæn-

dende. Derfor anvender vi undervisningsplatformen, EasyGenerator, der fordrer interaktiv 

undervisning gennem opgaver, cases og test. Undervisningen har forskellige former, og du vil ikke 

komme til at kede dig. Og husk: Du har seks måneders adgang til dit kursus og tilhørende kursus-

materiale, som du kan bruge i din egen organisation.

EasyGenerator

Hele Lean & Bæredygtighed E-learning uddannelsen foregår gennem EasyGenerator. Her findes 
alt undervisningsmateriale som fx videopræsentationer, praksiseksempler, tavler, øvelser og cases.

Videopræsentationer
På EasyGenerator består størstedelen af undervisningen af videopræsentationer, som introducer-

er dig til de forskellige emner, værktøjer og metoder. Videopræsentationerne suppleres af tekst-

materiale, hvor du kan læse mere om de enkelte emner.

s. 5



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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