
FÅ HJÆLP TIL GRØN OMSTIL-
LING I DIN VIRKSOMHED  
Har I som virksomhed lyst til at få kortlagt, vurderet og lavet en konkret handleplan for en mere bæredyg-
tig forretningsudvikling? Planen kan være med til at sætte skub i virksomhedens strategiske overvejelser 
inden for bæredygtighed. 

DET GRØNNE AKADEMI 
Gennem projektet Det Grønne Akademi har I mulighed for at blive tilknyttet en gruppe af 2-4 højtuddan-
nede ledige, som gennem et opkvalificeringsforløb på 10 uger vil arbejde med grønne muligheder i jeres 
virksomhed.  

Som virksomhed bliver man matchet med en gruppe af 2-4 højtuddannede ledige, som i 10 uger vil 
arbejde med jeres virksomhed, imens de bliver undervist af kompetente undervisere og fagfolk. Under-
vejs i forløbet bliver de ledige klædt på til at arbejde med bl.a. ressourceoptimering, energibesparelser og 
kommunikation af grønne initiativer i jeres virksomhed. 

VED AT DELTAGE, FÅR I: 

 ■ Tilknyttet et hold af 2-4 højtuddannede, som kan understøtte en grøn udvikling i jeres virksomhed.

 ■ Hjælp til at kortlægge og vurdere grønne potentialer i jeres virksomhed og udvikle en bæredygtig-
hedsplan.  

 ■ Udarbejdet et oplæg til en handlingsplan for implementeringen af grønne tiltag. 

 ■ Udpeget konkrete initiativer, der understøtter en grøn udvikling. 

 ■ Støtte til udvikling i en grøn retning. 

 

KONTAKT 

 Camilla Marie Kristensen 

 Tlf.: 20 24 44 93 

 E-mail: camak@aarhus.dk

 Læs mere på: gogreenwithaarhus.dk/projekter/industri/det-groenne-akademi/ 



HVAD KRÆVER DET FOR AT DELTAGE: 
Hvordan slutproduktet bliver, afhænger af hvad i som virksomhed ønsker af processen. Har I et kon-
kret område/case I ønsker at få kigget på? Er I åbne for en bred kortlægning af forskellige potentialer 
for hele virksomheden?  

Forløbet ser således ud:

AFTALE 
Vi laver en aftale om, at I gerne vil være med og får en snak om jeres ønsker til forløbet. Senest d. 
24. september 2020. 

MØD DELTAGERNE 
8. oktober 2020 inviteres I til at komme og møde deltagerne på Det Grønne Akademi. Her har i mu-
lighed at hilse på deltagerne, præsentere jeres virksomhed og evt. hvad I ønsker af en bæredygtig-
hedsplan for jeres virksomhed. Såfremt I ikke har mulighed for at deltage, kan der laves en skriftlig 
beskrivelse af jeres virksomhed og ønsker. 

BESØG AF GRUPPEN 
21. oktober får I besøg af jeres tildelte gruppe. Her præsenterer i jeres virksomhed og snakker om 
muligheder og arbejdsprocessen med gruppen. 

GRUPPERNE UNDERVISES OG ARBEJDER 
I perioden 15.oktober - 8. november undervises deltagerne imens de arbejder løbende med jeres 
virksomhed. Her skal I ikke gøre noget, udover at være tilgængelig for potentielle spørgsmål jeres 
gruppe måtte have. 

PRAKTIK – 4 UGER 
I perioden 9. november – 4. december kommer gruppen i praktik hos jer, hvor de arbejder intensivt 
med den grønne bæredygtighedsplan. Hvorvidt gruppen arbejder hos jer 1 eller 4 dage om ugen 
aftaler I med jeres gruppe. 

AFSLUTNING 
11. december inviteres alle virksomheder og deltagere til en festlig afslutning, hvor grupperne præ-
senterer deres arbejde. Deltagerne overrækkes et diplom og virksomhederne deres bæredygtigheds-
plan.


