
FÅ HJÆLP TIL GRØN OG 
CIRKULÆR OMSTILLING I DIN 
VIRKSOMHED   

Har I som virksomhed brug for at få kortlagt, vurderet og lavet en konkret handleplan for en mere bæ-
redygtig forretningsudvikling? En plan der sætter skub i jeres strategiske muligheder inden for cirkulær 
økonomi og værdikædesamarbejder, som er med til at fremtidssikre virksomheden?     

DET GRØNNE AKADEMI 
Gennem projektet Det Grønne Akademi får I tilknyttet 2-3 højtuddannede ledige, der gennem et opkva-
lificeringsforløb på 9 uger vil arbejde med bæredygtig forretningsudvikling i jeres virksomhed. Forløbet 
består af 5 ugers undervisning og 4 ugers virksomhedspraktik. Deltagerne bliver undervist af kompetente 
lærere fra Erhvervsakademi Aarhus og af fagfolk med den nyeste viden på området, så de som grønne 
forandringsagenter er klædt på til at arbejde med blandt andet ressourceoptimering, CO2- og energiregn-
skab, cirkulære forretningsmodeller samt kommunikation af grønne initiativer i jeres virksomhed.     

VED AT DELTAGE, FÅR I: 

• Tilknyttet 2-3 deltagere, som kan understøtte en grøn udvikling i jeres virksomhed. 

• Overblik over jeres CO2 udledning og hvor der kan sættes ind først. 

• Hjælp til at arbejde strategisk med FN’s 17 Verdensmål og cirkulære forretningsmodeller

• Et oplæg til en handleplan for implementeringen af konkrete tiltag, samlet i en bæredygtighedsrap-
port. 

• Styr på begreberne og bliver bedre til at stille de rigtige spørgsmål - og at svare jeres kunder.

 
KONTAKT 

Ulla Maria Aude
Udviklingskonsulent
Natur og Miljø
Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Blixens
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
aum@aarhus.dk
tlf.: 41 85 85 69
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HVAD KRÆVER DET FOR AT DELTAGE: 
Virksomheder med minimum 15 fastansatte fultidsmedarbejdere kan deltage i forløbet. For at få det bed-
ste ud af forløbet er det vigtigt, at I etablerer et godt samarbejde med jeres grønne forandringsagenter og 
er skarpe på, hvad I ønsker af processen. Har I et konkret område eller en 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 
Kontakt os for at tilmelde jer og lave en aftale om at indgå i Det Grønne Akademi som virksomheds-
case. I fortæller om eventuelle særlige fokus I ønsker til forløbet. Senest d. 16. september 2022.   

DELTAGERNE UNDERVISES
I perioden 3. oktober – 28. oktober undervises deltagerne på Erhvervsakademi Aarhus imens de lø-
bende arbejder med jeres virksomhed. Her skal I muligvis forberede en effektiv praktikperiode, ved at 
forberede data til praktikperioden og eventuelt svare på spørgsmål jeres gruppe måtte have.  

KICKOFF GRØN VIDENSDAG OG MØD DELTAGERNE fredag d. 7. oktober 2022 
Arrangementet er til for at skabe fælles begrebsforståelse gennem inspirerende oplæg, at få sat ansigt 
på hinanden samt at give jer som virksomhed en introduktion til de forskellige muligheder for poten-
tielle rådgivningsforløb.       

BESØG AF DELTAGERNE onsdag d. 12. oktober 
l får besøg af jeres tildelte kandidater og viser rundt i jeres virksomhed og sammen forventningsaf-
stemmer I opgaver og indsatsområder.  

VIRKSOMHEDSPRAKTIK – 4 UGER 
I perioden 31. oktober – 25. november kommer deltagerne i praktik hos jer, hvor de arbejder intensivt 
med at samle jeres grønne bæredygtighedsrapport. Hver onsdag er deltagerne til sparring og rådgiv-
ning hos Erhvervsakademiet.   

AFSLUTNING 
mellem 28. november – 1. december opfordrer vi til, at I holder en intern afslutning hvor jeres delta-
gere præsenterer deres arbejde og afleverer bæredygtighedsrapporten til jer. 

Citat:

”Det er ingen hemmelighed, at Tetra Pak er en ret ingeniørtung virksomhed. Så det har i sig selv været en 
kæmpe gevinst, at få inspiration og friske øjne fra nogen, som har en anden baggrund end vores. Forsla-
gene fra forandringsagenterne er meget konkrete og i god forståelse af vores forretning, så vi vil straks 
gå i gang med at implementere dem” 
 
Per Henrik Hansen, Innovation Manager hos Tetra Pak Processing Systems. 
Tetra Pak deltog som virksomhed på Det Grønne Akademi i foråret 2022. 


