
DET GRØNNE AKADEMI
FORLØBSOVERSIGT
11. oktober – 10. december 2021 
Det Grønne Akademi er en del af Aarhus Kommunes klimaindsats, og fungerer som et brobygnings-
projekt mellem virksomheder, der vil arbejde med bæredygtighed og højtuddannede ledige. Målet er at 
opkvalificere virksomhederne til aktivt at kunne arbejde med den grønne omstilling. 
Denne omstilling hjælpes på vej ved at uddanne ledige akademikere, så de kan agere grønne foran-
dringsagenter og sætte fart på arbejdet med bæredygtig forretningsudvikling, cirkulær økonomi og grøn 
omstilling i virksomhederne. 
Det Grønne Akademi er et 9 ugers virksomhedsrettet case forløb bestående af 5 ugers undervisning og 
4 ugers virksomhedspraktik, som opkvalificerer virksomheder til at arbejde med bæredygtighed på et 
strategisk niveau. Det sker ved at uddanne ledige akademikere med kompetencer i grøn omstilling, der 
er målrettet arbejdet med at få sat skub i flere grønne forandringer hos virksomheder. 

LÆRINGSUDBYTTE 
Efter at have deltaget i kursusforløbet vil deltagerne:  

• Have kendskab til forskellige teoretiske og praktiske tilgange til bæredygtig forretningsudvikling, 
cirkulære forretningsmodeller, CO2- og energiregnskab, ressourceop timering, FNs 17 verdensmål og 
forretningsforståelse. 

• I et tværfagligt samarbejde kunne identificere bæredygtige potentialer hos virksomheder og under-
støtte en udvikling og implementering af en bæredygtig forretningsmodel i en virksomhed. 

• Have kendskab til forskellige kommunale, regionale og nationale indsatser og støtteprogrammer om-
kring bæredygtig virksomhedsudvikling. 

FORLØBSORVERSIGT

Undervisning: Generel introduktion til bæredygtighedsdagsordenen for virksomheder, FN´s 17 Ver-
densmål, klimaforståelse mm. Kickoff dag hvor deltagere og virksomheder mødes. 

Undervisning: Cirkulær økonomi, grønne forretningsmodeller, industrielle symbioser mm. 

Undervisning: Virksomhedsledelse, virksomhedskultur, certificeringer og virksomhedsbesøg

Undervisning: CSR og kommunikation, virksomhedslovgivning, projektledelse og virksomhedsbesøg. 

Virksomhedspraktik: Der arbejdes på at udvikle en bæredygtighedsrapport. Hver mandag samles hol-
det hos Erhvervsakademiet, til erfaringsudveksling og relevante oplæg. 

Case-arbejde: Færdiggører bæredygtighedsrapport. Afslutningsarrangement med diplom.

Mere information og kontakt:
gogreenwithaarhus.dk/projekter/industri-og-landbrug/det-groenne-akademi/
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