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Gør en forskel! 
Bæredygtighed er ved at blive en af de primære 

konkurrenceparametre og det er samtidig en 
livsvigtigt omstilling for samfundet som helhed. 

Den fulde grønne omstilling kræver, at alle deltager. 
Derfor har vi samlet nogle pakker, der skaber grøn 

sammenhæng for virksomheden og den enkelte 
deltager. 

Kom et skridt foran i den omstilling med 
uddannelsespakker fra AMU-Fyn.
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BÆREDYGTIG PRODUKTION
Bliv klædt på til at se potentialet for forbedringer i din 
egen jobfunktion og i den store sammenhæng. Forandrin-
ger i alle brancher og funktioner.

Fagnummer: 49554 | Varighed: 2 dage

INTRODUKTION TIL  
BÆREDYGTIG OMSTILLING
Dyk ned i materien og find ud af, hvordan den enkelte 
praksis og funktion i en virksomhed kan optimeres og bli-
ve mere bæredygtig. Lær hvordan de store flotte ord om 
klima og miljø kan omsættes til praksis i dagligdagen. 

Fagnummer: 49785 | Varighed: 2 dage

MEDSPILLER TIL GRØN  
OMSTILLING I PRODUKTIONEN
Lær endnu mere om sammenhængen mellem CO2 udled-
ning, ressourceforbrug og klimaforandringer og bliv klo-
gere på hvorfor og hvordan den enkelte medarbejder gør 
en forskel i den grønne omstilling både for virksomheden 
og på personligt plan.

Fagnummer: 49973 | Varighed: 3 dage

HÅNDTERING AF FARLIGT  
AFFALD INDUSTRIEL PRODUKTION
På dette kursus lærer du om håndtering af farligt affald. 
Du lærer, hvornår affaldet skal klassificeres som farligt 
og, hvordan det skal mærkes ud fra gældende vejlednin-
ger. Du lærer også at opbevare farligt affald korrekt.

Fagnummer: 49946 | Varighed: 1 dag

Forudsætter 
pakke 1

PAKKE 1:
GRØN  

 MEDARBEJDER
4 DAGE

PAKKE 2:
BÆREDYGTIGHEDS-

AGENT
4 DAGE

PRIS OG TILMELDING
Kursusforløbene er tilrettelagt som arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Forløbene kan enten afholdes som 
hele virksomhedshold med fokus på den enkelte virksomhed eller som oprettede ”åbne” hold på AMU-Fyn.

Der kan søges VEU godtgørelse og befordringstilskud efter gældende regler. Det er også 
 muligt at søge midler gennem kompetencefonde. Kontakt en uddannelseskonsulent for 
nærmere info omkring tilmelding og oprettelse af hold.


