Bliv klima-parat
5 stærke kurser til dig og dine medarbejdere
FÅ KONKRETE VÆRKTØJER MED HJEM

MODUL 1: Gør dig klar og styrk din organisation – Ledelse, organisation og bæredygtighed

MODUL 2: Klimaregnskab – Kom godt i gang

MODUL 3: Start i dag: Spar energi på el, vand og varme

MODUL 4: Gør affald og spild til en ressource – Affald og sortering

MODUL 5: Få styr på dit ”grønne” brand – Branding

Pris ialt for 5 moduler: 2.500,- ex moms
30 PLADSER – FØRST TIL MØLLE

Tid: Efterår 2022 . Sted: Klimatorium . Arrangør: Lemvig Kommune
INFOMØDE TIRSDAG 6. SEPTEMBER KL. 17.30-18.30 PÅ KLIMATORIUM

TILMELD
SENEST 23/09

MODUL 1

Gør dig klar og styrk
din organisation
– Ledelse, organisation og bæredygtighed
Målgruppe:
Undervisere:
Tid:
Sted:

Leder
Professor Hans Sanderson, Århus Universitet
og Dania Erhverv, Randers, Simone Nielsen
28. september 2022, kl. 14.00-18.00
Klimatorium, Havnen 8, 7620 Lemvig

Kurset indeholder:
•

Bæredygtig virksomhed – det konkurrencemæssige aspekt.
Hvorfor skal vi forholde os til bæredygtighed – kan det blive en god forretning?
v. professor Hans Sanderson, Århus Universitet

•

Bæredygtig ledelse – det strategiske arbejde med bæredygtighed, implementeringsværktøjer,
CSR og ledelsesmindset
v. Dania Erhverv, Simone Nielsen

•

Konkrete redskaber til hvordan du analyserer din virksomheds kapacitet og udviklingspotentiale inden for
bæredygtighed og hvordan du varetager forskellige processer og funktioner inden for bæredygtighed.

Det får du med hjem:
•

Konkrete modeller til roadmap og kortlægning af bæredygtighedsprocessen

•

Nedbrydning af verdensmål til virksomhedsniveau

•

Lederens ledelseskodeks/værdi

•

Omsætning af ledelsesværdier til adfærd

•

Organisationens adfærd

•

Medarbejderinvolvering

•

Lederens kommunikation i forbindelse med bæredygtighed

• Lederens personlige handlingsplan.

MODUL 2

Klimaregnskab
– Kom godt igang
Målgruppe:
Undervisere:
Tid:
Sted:

Leder eller regnskabsmedarbejder
Civilingeniør, Niels Nicolai Andersen, Energy Solution Beierholm
13. oktober 2022, kl. 15.00-17.00
Klimatorium, Havnen 8, 7620 Lemvig

Kurset indeholder:
•

Du får et indblik i hvorfor Klimaregnskabet er relevant for din virksomhed og hvad dette kommer til at
betyde, for din virksomhed i fremtiden.

Det får du med hjem:
•

Konkret viden om, hvad et klimaregnskab egentlig er

•

Konkret viden om, hvordan du kan komme i gang i praksis

•

Gennemgang af cases med udarbejdede klimaregnskaber

•

Konkret viden om, hvad Scoop 1,2 og 3 er, samt hvordan du kan indsamle data til dit regnskab og komme
i gang

•

Indblik i, hvad kan du forvente i fremtiden, når du skal i gang med Scoop 3, samt hvilke krav/lovgivning der
forventes stramninger på

•

Gode råd, samt en viden om de faldgrupper du bør være opmærksom på, samt hvem og hvor du kan få
hjælp.

Medbring:
•

Egen PC

•

Beskrivelse af energiforbrug og benzinforbrug for sidste år (2021).

MODUL 3

Spar energi på el,
vand og varme
– Start allerede i dag
Målgruppe:
Undervisere:

Tid:
Sted:

Teknisk ansvarlig for forbrug
Direktør for Jysk Energi, Niels Brøndsted/teknisk direktør for Jysk Energi,
Per Strøm, Thomas Byskov, teamleder Lemvig Varmeværk EnergiTrim og
direktør for Klimatorium og Lemvig Vand, Lars Holmegaard
26. oktober 2022, kl. 14.00-17.00
Klimatorium, Havnen 8, 7620 Lemvig

Kurset indeholder:
•

Konkret energirådgivning om varmebesparelse, varmeautomatik, vandbesparelser og besparelser på EL udgifter i virksomheden

•

Sådan kan din virksomhed spare på energien
v. Jysk Energi, Direktør Niels Brøndsted/ Teknisk Direktør, Per Strøm

•

Besparelser på varme. v. Lemvig Varmeværk, teamleder, Thomas Byskov

•

Besparelser på vand. v. Lemvig Vand, direktør, Lars Holmegaard.

Det får du med hjem:
•

Konkret energirådgivning om varmebesparelse og varmeautomatik

•

Viden om, hvordan du kommer i gang

•

Hvad kan du gøre og hvordan kan dine investeringer/ændringer tjenes hjem igen inden for en 4-årig
periode?

•

Konkrete cases vedr. besparelser på en virksomhed, hvor du får et indblik i, hvilken økonomisk gevinst du
kan opnå

•

Gode råd om, hvor du kan hente hjælp, til at komme i gang med en energigennemgang af din virksomhed

•

Indblik i, hvordan man kan lave vandbesparelser i industrien og din virksomhed, samt en kort gennemgang
af prisstuktur og trappemodel for vand og spildevand – hvordan har dette betydning for din virksomhed og
hvor kan der evt. kan reguleres

•

Indblik i lovgivningen, samt nuværende og fremtidige krav vedr. vand. Du vil få indblik i konkrete cases og få
viden om hvad din virksomhed kan gøre for at spare på vand.

•

Du får et indblik i fremtiden vedr. udviklingen inden for energibranchen og de kraftigt stigende elpriser
– hvad kommer dette til at betyde?

•

Du får konkret viden om reguleringen af elmarkedet og hvad det betyder for virksomheden.

•

Du får et indblik i den lovgivning din virksomhed ser ind i og konkrete tiltag som virksomheden foretage.
Du vil få indsigt i konkrete cases og der vil være mulighed for drøftelse og spørgsmål.

MODUL 4

Gør dit affald til en ressource
– Affald og sortering
Målgruppe:
Undervisere:

Tid:
Sted:

Leder og teknisk ansvarlig
Alle typer virksomheder; både service, administration og produktion
Bestyrelsesmedlem i Dansk Affaldsforening, næstformand i NOMI4S,
formand for Teknik og Miljø i Lemvig Kommune, Steffen Damsgaard
og Erhvervsakademi, Dania, Simone Nielsen
10. november 2022, kl. 14.00-18.00
Klimatorium, Havnen 8, 7620 Lemvig

Kurset indeholder:
Der sker aktuelt store ændringer på affaldsområdet som følge af ny lovgivning. Målet er reducerede affaldsmængder til forbrænding, mere genbrug og genanvendelse, hvilket kommer til at gælde både private husholdninger og virksomheder. Du har sikkert hørt om begrebene ”grøn omstilling” og ”cirkulær økonomi”, 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?

Det får du med hjem:
•

Konkret viden om ny lovgivning af affaldshåndtering og udsortering, herunder i fragmenter – hvad betyder
det for min virksomhed?

•

Ideer til, hvordan virksomheden kan bruge genanvendelse og sortering, samt hvilke krav der forventes i
fremtiden

•

Indblik i, hvordan virksomheden kan bruge genanvendelse og sortering til indtjening i virksomheden

•

Viden om Cirkulær økonomi

•

Hvordan sorterer du dit affald og får recycling og salg af affald tænkt ind i virksomheden?

•

Værktøj til beregning af CO2-udledning

•

Casearbejde, metode til kortlægning af værdikæde

•

Spild med fokus på de grønne spildtyper

•

Affaldsmærkninger

•

Opmærksomhed på udfordringer i forbindelse med implementering.

MODUL 5

Få styr på dit
”grønne” brand
– Branding
Målgruppe:

Leder og HR-ansvarlig

Undervisere:

Adjungeret lektor hos Erhvervsakademi Aarhus, Thomas Hey og lektor,
Sanne Østergaard, bæredygtighedsansvarlig, Erhvervsakademi Aarhus
22. november 2022, kl. 14.00-18.00
Klimatorium, Havnen 8, 7620 Lemvig

Tid:
Sted:

Kurset indeholder:
Markedsførings- og kommunikationsstrategier. Du får konkret viden om, hvordan din virksomhed kan skabe en
bevidsthed hos dine kunder om, at bæredygtighed er en integreret del af dine ydelser. Du vil have mulighed
for at adskille dig fra andre og dit produkt vil markere en særlig kvalitet og ikke kun til forbrugerne, men også til
samarbejdspartnere og virksomhedens egne ansatte. Vi behandler emner som ”Call to action”, virksomhedens
kanaler ”paid-owned-earned”. Du skaber et godt brand ved at knytte nogle værdier til dit produkt eller din service. Værdierne skal formidles så de indirekte eller direkte fortæller en historie, der sætter bæredygtigheds-værdierne i spil. Undervisningen/oplægget er praksisnært med en blanding af oplæg, diskussioner – ofte med udgangspunkt i aktuelle udfordringer. Det er derfor vigtigt du selv er aktiv og bidrager.

Det får du med hjem:
•

Konkret viden om hvordan man kan tænke bæredygtighed ind i virksomhedens serviceydelser, produkter og
forretning. Du får procesværktøjer og metoder til at styrke samarbejdet om bæredygtighed.

•

Basisviden og værktøjer til at kortlægge det klimaaftryk din virksomhed efterlader og redskaber til at skabe
bevidsthed hos dine kunder

•

Du bliver klogere på, hvad det egentlig vil sige ”at være bæredygtig”, hvad kredsløb, livscyklus og cirkulær
økonomi er for noget og hvilke konsekvenser klimapåvirkningerne har for vores klode.

•

Værktøjer til at kortlægge, hvilket klimaaftryk, dine produkter efterlader

•

Bekendtskab med ”sommerfuglemodellen”, der beskriver forskellige kredsløb i cirkulær økonomi, udviklet af
Ellen MacArthur Foundation

•

Du vil få enkle og letanvendelige værktøjer, som du kan afprøve i din virksomhed dagen efter kursus og
dermed igangsætte dine bæredygtighedstiltag.

•

Værktøj til beregning af CO2-udledning

•

Casearbejde, metode til kortlægning af værdikæde

•

Spild med fokus på de grønne spildtyper

•

Affaldsmærkninger

•

Opmærksomhed på udfordringer i forbindelse med implementering.

