
VIL I KICKSTARTE DEN 
GRØNNE OMSTILLING PÅ 
JERES ARBEJDSPLADS?

Så har I nu muligheden for at blive klogere på jeres klimaaftryk og hvor I kan indføre klimavenlige æn-
dringer på jeres arbejdsplads!  

Et hold grønne forandringsagenter fra Det Grønne Akademi er i foråret 2023 klar til at komme ud på jeres 
arbejdsplads i et fire ugers praktikforløb, hvor I sammen laver en konkret handleplan for, hvordan I kan 
blive en endnu mere klimavenlig arbejdsplads.  

Det er både grønt og gratis at være med – læs mere om tilmelding nedenfor.     

Det Grønne Akademi 
Gennem Det Grønne Akademi får I tilknyttet 2-3 ledige akademikere (grønne forandringsagenter) i en 
virksomhedspraktik via Jobcenteret. Forandringsagenter bliver klædt på til at gøre jeres arbejdsplads 
(endnu mere) klimavenlig og bæredygtig igennem et fem ugers undervisningsforløb på Erhvervsakademi 
Aarhus. Her bliver forandringsagenter undervist af kompetente lærere fra Erhvervsakademi Aarhus og af 
fagfolk med den nyeste viden på klima- og bæredygtighedsområdet.     

De grønne forandringsagenter bliver bl.a. klædt på til at arbejde med: 

• CO2- og energiregnskab 
• FN’s 17 Verdensmål 
• Kommunikation af grønne initiativer på jeres arbejdsplads 
• Cirkulær økonomi  
• Reducering af affaldsmængden og adfærdsdesign 

Ved at deltage får I:
 

• Tilknyttet 2-3 grønne forandringsagenter i fire uger, som kan understøtte den grønne omstilling på 
jeres arbejdsplads 

• Overblik over jeres CO2-udledning og hvor I med fordel kan sætte ind først 
• Kobling til klimaprojektledere og klimainitiativer internt i Aarhus Kommune som, i samarbejde med 

forandringsagenter, kan hjælpe jer i gang med ex. at: 
• mindske plast og engangsemballage 
• reducere forbrug 
• sætte fokus på at implementere brug af Genbrugsportalen og Truetrade indkøbsaftale 
• madprofessionelle får kurser i at lave mere grøn og vegetarisk mad  
• mindske madspild  
• implementere den nye affaldssorteringsplan (sommer 2023)  
• mindske affaldsmængden 
• sætte fokus på mere klimavenlig transport via samkørsel/ elcykler  
• skabe fællesskab og opbakning om klimainitiativerne  

• En bæredygtighedsrapport med forslag til konkrete klimahandlinger på jeres arbejdsplads 
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HVAD KRÆVER DET FOR AT DELTAGE: 
For at få det bedste ud af forløbet er det vigtigt, at repræsentanter fra ledelsen og udvalgte nøglepersoner 
blandt medarbejderne etablerer et godt samarbejde med jeres grønne forandringsagenter og er skarpe 
på, hvad I ønsker af processen. Under praktikperioden forventes det, at der afsættes tid til at samarbejde 
med de grønne forandringsagenter og kan med fordel forventningsafstemmes med forandringsagenterne 
inden forløbet starter.    

Forløbet ser således ud: 

FORMØDE OG FORVENTNINGSAFSTEMNING 
Kontakt Sofie Worm (se nederst for info) for at høre mere og evt. lave en aftale om at indgå i Det 
Grønne Akademi som arbejdspladscase.  

Vi aftaler et møde med deltagelse af repræsentanter fra jeres ledelse og evt. udvalgte medarbejdere. 
Her får I mere viden om Det Grønne Akademi og I fortæller om eventuelle særlige ønsker, som I har 
til forløbet.   

DE GRØNNE FORANDRINGSAGENTER UNDERVISES (27. februar-24. marts)
I perioden 27. februar til 24. marts bliver de grønne forandringsagenter undervist på Erhvervsakademi 
Aarhus, imens de løbende arbejder med jeres arbejdsplads som case. I kan være med til at sikre en 
effektiv praktikperiode ved at forberede data til praktikperioden og eventuelt svare på spørgsmål, som 
jeres forandringsagenter måtte have løbende.  

BESØG AF DE GRØNNE FORANDRINGSAGENTER (3. marts)  
Fredag d. 3. marts får I besøg af jeres forandringsagenter og viser rundt på jeres arbejdsplads. Sam-
men forventningsafstemmer I opgaver og indsatsområder.       

VIRKSOMHEDSPRAKTIK – 4 UGER (27. marts – 28. april)  
I perioden 27. marts – 28. april kommer forandringsagenterne i praktik hos jer, hvor de arbejder inten-
sivt med jeres grønne bæredygtighedsrapport. Hver onsdag er forandringsagenterne til sparring og 
rådgivning hos Erhvervsakademi Aarhus.  

AFSLUTNING (1.-3. maj) 
Mellem 1. – 2. maj opfordrer vi til, at I holder en intern afslutning, hvor jeres deltagere præsenterer 
deres arbejde og afleverer bæredygtighedsrapporten til jer. 

Der vil være en formel afslutning med vidensdeling for alle arbejdspladserne på tværs af Aarhus kom-
mune, de grønne forandringsagenter og Erhvervsakademi Aarhus på Rådhuset 3. maj 2023.  

Citat:
”Det har været fantastisk at have to kompetente mennesker med forskellige uddannelsesbaggrund 
tilknyttet vores skole i 4 uger til at drøfte konkrete bæredygtighedsindsatser med og til helt konkret at 
hjælpe os i gang med at handle” 

Inge Pedersen, Skoleleder, Mårslet Skole 

KONTAKT 
Sofie Worm Tighe
Konsulent • Klimavenlige arbejdspladser • M +45 41 85 77 09  • E sowt@aarhus.dk

HR OG ORGANISATION 
Borgmesterens Afdeling • Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C  • T +45 8940 2000 • www.aarhus.dk 


