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Der er sat en bæredygtig retning for danske virksomheders fremtid 
og bæredygtig produktion er et konkurrenceparameter.



Der er sat en bæredygtig retning for danske virksomheders fremtid og bæredygtig 
produktion er et konkurrenceparameter. Virksomhedernes medarbejdere er en vigtig del 
af den grønne omstilling. 

Arbejdet med bæredygtighed er fx at 
• spare energi
• reducere spild
• optimere driften
• implementere nye grønne teknologier i produktionen.

Med kurset ’Introduktion til bæredygtig omstilling’ skabes der et godt grundlag for at 
arbejde med bæredygtig omstilling i virksomheden.

Kursets indhold og 
deltagernes udbytte
På kurset får deltagerne et godt afsæt for at 
• arbejde med mere bæredygtige metoder 
• forstå de overordnede strategier og 

sammenhænge for at bidrage til en 
bæredygtig udvikling.

Efter kurset 
• har deltagerne kendskab til begrebet 

bæredygtighed i forbindelse med fx miljøkrav, 
mærkningsordninger og/eller certificeringer

• kan deltagerne aktivt komme med forslag til 
og vurdere bæredygtighed i egen praksis og 
jobfunktion

• kan deltagerne i samarbejde med andre 
medvirke til at omstille en proces, et 
produkt eller en service i virksomheden 
med henblik på udvikling af virksomhedens 
bæredygtighedsmål og indsatsområder.

Introduktion til  
bæredygtig omstilling
2 dages AMU-kursus

Målgruppe
Kurset er for faglærte og ufaglærte 
medarbejdere i større eller mindre 
virksomheder, der skal i gang med at 
omstille en given proces, et produkt eller en 
service til at være mere bæredygtig.

Varighed  
2 dage

Kursusnummer  
49785



Godtgørelse
VEU-godtgørelse 
Der ydes tilskud til løntabsgodtgørelse  
(VEU-godtgørelse), transport og kost/logi efter 
gældende regler. 

• AMU-målgruppen: 1786,00 kr. for 2 dage
• Uden for AMU-målgruppen: Ingen tilskud.
 

Støtte fra kompetencefond
Kurset kan vælges som selvvalgt uddannelse.

Indbetaler din virksomhed til kompetence- og 
uddannelsesfond, kan der være mulighed for 
supplerende økonomisk refusion. IKUF giver fx 
mulighed for refusion af deltagerbetaling og 
supplerende lønrefusion op til 85% af normal løn 
ved selvvalgt uddannelse.
 
Kost og logi 
Du har mulighed for kost og logi jfr.  
AMU-lovgivningen, hvis du er i VEU-målgruppen 
og har mere end 60 km  
mellem hjem og uddannelsessted. 

Pris 
AMU-målgruppen* 
256,00 kr. pr. person

Uden for AMU-målgruppen* 
1.218,30 kr. pr. person. 

Dato og tilmeld  
Find datoer og tilmelding på 
kursus.learnmark.dk/baeredygtig

Afholdelse
Kurset kan afholdes såvel på virksomheden 
som på Learnmark Efteruddannelse.

*AMU-målgruppen: Deltagere, hvor højeste 
uddannelse er på erhvervsuddannelsesniveau,  
eller deltagere, der har en videregående  
uddannelse, som ikke har været brugt de  
seneste fem år.
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