
Klimakompetencer 
til fremtidens 
ledere



Fremtidens 
ledere er 
klimaledere

Ved din virksomheds medarbejdere, hvad klimahandlinger og klimaregnskab 
er og hvordan man arbejder med dem i praksis? Er organisationen i stand til 
at tænke klimahandling og forretning sammen uden hjælp fra dyre eksterne 
konsulenter? Er virksomheden klar til at svare på de udfordringer, som 
klimakrav fra myndigheder, leverandører og kunder i stigende grad stiller jer 
overfor?

Hvis ikke, så hjælper Klimakurser.dk med effektiv uddannelse, der giver jeres 
vigtigste medarbejdere kompetencer til at tage ansvar og arbejde med 
klimahandlinger og klimaregnskab her og nu. Hos Klimakurser.dk gør vi dine 
medarbejdere til klimaledere, der hjælper virksomheden med at honorere 
klimakravene nu og i fremtiden.

De får ikke blot værktøjerne til at arbejde med klimamål, klimaregnskab 
og forretningsdrevne klimahandlinger med afsæt i ledende metoder og 
standarder (Greenhouse Gas Protocol). De bliver også i stand til at skelne 
forsøg på greenwashing fra langsigtede løsninger, der styrker virksomhedens 
konkurrenceevne.

Velkommen hos Klimakurser.dk

Thue Birk Svenningsen
Stifter og seniorrådgiver

VORES 
KURSER
Klimakurser.dk udbyder effektive 
webbaserede kurser til medarbejdere 
i hele organisationen. Vi udbyder 
alt fra korte perspektiverende 
kurser for topledelsen over kurser 
for virksomhedens udførende 
nøglemedarbejdere til store 
skræddersyede forløb. 

Kurserne er udviklet, så de sikrer den 
nødvendige kapacitetsopbygning til 
at lede og strukturere klimaarbejdet 
på tværs af organisationen. Dermed 
tør vi godt love, at vi har et 
relevant tilbud til både ledere og 
medarbejdere – uanset om opgaven 
er at rammesætte og lede arbejdet 
eller bidrage med data og input.
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ONLINE KURSUS:

Klimahandling og  
klimaregnskab i praksis
Et omfattende kursus for funktionsledere og administrative 
medarbejdere med dagligt operationelt ansvar for 
virksomhedens klimaregnskab og handlingsplaner. Kurset 
sætter deltagerne i stand til at lede, iværksætte, overskue og 
formidle klimahandlinger og klimaregnskaber i praksis. Det 
sætter desuden deltagerne i stand til at se klimahandlinger 
i et forretningsmæssigt perspektiv og vurdere indsatsernes 
forretningsmæssige værdi og potentiale. 

Kurset klæder deltagerne på til at blive klimaledere og 
kulturbærere og til at udgøre en ressource på området for 
andre medarbejdere i organisationen.

7,5 TIMER UDBYTTE

”Klimaindsatsen er ikke 
en blød værdi hos os. 
Den er både vigtig for 
vores samfundsansvar og 
konkurrencekraft, og på 
kurset fik vi for alvor fat 
om de værktøjer, vi skal 
bruge til at styrke vores 
viden på området. Udover 
det høje faglige niveau 
har vi været rigtig glade 
for den faglige sparring 
og netværk med kolleger 
fra andre virksomheder og 
andre brancher.”

Louise Schouv Petersen
Projektleder, Polar Seafood

ONLINE KURSUS:

Introduktion til 
klimaledelse 
En koncentreret overflyvning for topledelse og bestyrelse, der 
først gør deltagerne bekendt med de videnskabelige, politiske 
og kommercielle baggrunde for arbejdet med klimahandlinger og 
klimaregnskab – og derefter sætter deltagerne ind i Greenhouse 
Gas Protocols overordnede principper og strukturer. Herefter 
diskuteres de strategiske, ledelsesmæssige og operationelle 
implikationer for organisationer. 

Dermed får deltagerne et stærkt fundament for at kunne lede 
og fordele det datadrevne klimarbejde og træffe strategiske 
forretningsbeslutninger om virksomhedens klimahandlingsplaner. 
Kan fx afvikles som del af et ledelses- eller bestyrelsesseminar.

”Arbejdet med klima var 
nyt for mig, men kurset 
har givet mig en rigtig god 
grundforståelse af, hvad 
det vil sige at arbejde med 
klima og klimaregnskab. 
Vi kom på en pædagogisk 
måde hele vejen fra 
globale principper til 
konkrete handlinger, 
og jeg føler mig langt 
mere parat til at indgå i 
de opgaver der opstår i 
arbejdet med klima og 
svare de interessenter, 
der ønsker at få uddybet 
hvad Easyfood gør i 
klimadagsordenen.”

Kirsten Jensen
Chief Innovation Officer, Easyfood

Executive 
briefing

Kr. 6.800,-
Pr. deltager ekskl. moms

På kurset bliver du klogere på:

• Klimabegreber og klimaaftaler
• Greenhouse Gas Protocol
• Metodisk grundlag for klimaregnskab
• Scope 1, 2, 3 i klimaregnskabet
• At lede det praktiske arbejde i din organisation

Pris for deltagelse:

2 TIMER UDBYTTE

Kr. 2.800,-
Pr. deltager ekskl. moms

På kurset bliver du klogere på:

• Strategisk klimaledelse
• Greenhouse Gas Protocol
• Din rolle som leder af klimaindsatsen
• Forretningsmæssig implementering

Pris for deltagelse:
Læs mere 

og book på 
klimakurser.dk

Læs mere 
og book på 

klimakurser.dk
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INDIVIDUELT TILPASSET:

Skræddersyede 
forløb
Vi skræddersyer et forløb, hvor vi, med afsæt i 
vores standard kurser, tilpasser kurset og bringer 
det tættere på den virksomhed, det skal udspille 
sig i. Vi kan afvikle kurserne både online, fysisk eller 
i kombination. Vi tilbyder desuden studieoptagede 
træninger, hvis virksomheden ønsker det. 

Ønsker virksomheden, at vores konsulenter også 
rådgiver virksomheden undervejs, så arbejder vi 
gerne på en konkret forretningsmæssig briefing, og vi 
har egen erfaring med eksekvering af handlingsplaner 
på executive-niveau. 

”Vi ønsker at være 
fuldt gennemsigtige på 
klimaområdet og bidrage 
positivt til klimaindsatsen 
i de værdikæder, vi indgår 
i. Vi var allerede godt i 
gang med arbejdet, men 
kurset har hjulpet os med 
blive endnu skarpere på 
regnskabsprincipper, 
rapportering og detaljerne 
omkring de tre ’scopes’ for 
CO2-udledning.”

Amanda Mikkelsen
Controller og CSR Manager, Asetek 

ONLINE KURSUS:

Introduktion 
til klimaregnskab
Et dybere indblik i indsamling, analyse, processering 
og formidling af klimadata og klimahandlinger. Kurset 
sætter deltagerne i stand til at identificere, beregne 
og bearbejde emissionsdata i virksomheden og i 
dens værdikæde efter Greenhouse Gas Protocol, den 
toneangivende globale standard på området. 

Kurset henvender sig til medarbejdere, hvis input til 
ledelsen danner baggrund for strategiske beslutninger 
og forretningsmæssige tiltag.

”Viden om 
klimahandlinger er 
en naturlig del af 
vores fremtidige 
kompetencesæt, og derfor 
passer kurset rigtig godt 
til vores udviklingsbehov 
her og nu.”

Ninna Holch
CSR Officer, Spar Nord

3 TIMER X TIMERUDBYTTE UDBYTTE

Kr. 2.800,-
Pr. deltager ekskl. moms

På kurset bliver du klogere på:

• Greenhouse Gas Protocol
• Scope 1, 2, 3 i klimaregnskabet
• Indsamling af klimadata
• Metodisk grundlag for klimaregnskab

Efter kurset har I fået ny viden  
i forhold til jeres behov og 
forretningsmæssige udfordringer.

Pris for deltagelse: Kontakt os og hør 
hvordan vi kan 
sammensætte det 
rigtige forløb til  
netop jer.

Læs mere 
og book på 

klimakurser.dk

Læs mere 
og book på 

klimakurser.dk
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Ellemosen 3
8680 Ry

T: +45 2812 2422
info@klimakurser.dk

Udviklet af: Videnspartnere:

Se mere på klimakurser.dk
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