
MODUL 1 FOR LEDELSEN 
 

Modulet for ledelsen kan bruges til at opnå 

 

 en grundig viden om fordele og udbytter 

ved at arbejde med FNs Verdensmål, 

bæredygtighed og cirkulær økonomi 

 viden om markedstendenser  

 viden om hvilke parametre I kan skrue på:  

o cirkulære forretningsmodeller, 

o mere bæredygtige produkter, 

o mere ressourceeffektiv produktion, 

 strategiske overvejelser, 

 procesaftaler, 

 udarbejdelse af en strategi. 

 

 

Eksempel på modul 

Formål: at ledelsen opnår viden om relevante 

muligheder og at afdække og aftale en fremtidig 

intern proces som fører til strategi 

 2 t formøde med en chef med 

præsentation af jeres problemstillinger 

og aftale om emnevalg og indhold,  

 2 x 2 t temamøder for topledelsen,  

 opsummerende rapport,  

 kr. 29.900 + transport og moms.  

MODUL 2 MED MEDARBEJDERNE 
 

Medarbejderne kan inddrages  

 

 i den helt tidlige fase, så deres ideer og 

overvejelser kan præge ledelsens 

beslutninger, 

 i udviklingen af mere bæredygtige 

produkter,  

 når der skal udvikles og implementeres 

konkrete tiltag.   

 

 

 

Ofte bidrager medarbejderne med indsigt, ideer 

og betænkeligheder. En fælles proces giver med-

arbejderne medejerskab til proces og indhold og 

hjælper til bedre implementering og resultater.  

Eksempel på modul 

Formål: at inddrage medarbejderne tidligt  

 2 t formøde med leder,  

 2 x ½ dag med oplæg og inddragende 

procesforløb for op til 18 deltagere, 

 midtvejsmøde med leder 

 opsummerende rapport, 

 kr 32.200 + transport og moms.

MODUL 3 BUSINESS CASES.... 

... også kaldet ”grønne forretningsplaner”, som 

man kan få tilskud til. 

 

En grøn forretningsplan giver jer overblik 

og dermed beslutningsgrundlag for 

ressourceoptimeringstiltag: 

o investering, 

o tilbagebetalingstid, 

o feasibility, 

o tidshorisont, 

o fordele, ulemper, faldgruber, 

forudsætninger, 

o besparelser i CO2, kCal, kr., t 

råmateriale. 

Rapporten kan også bruges i jeres arbejde 

med miljø- og energiledelse.  

Mulighed for tilskud 

I øjeblikket er der over hele landet flere 

muligheder for kontant tilskud til en grøn 

forretningsplan for SMV’er. I kan få dækket 

halvdelen af konsulentens honorar, og 

jeres egenfinansiering ligger enten i timer 

eller kontanter. Vi kan hjælpe jer med at få 

støtte  - det er ret ubureaukratisk.  

MODUL 4 IMPLEMENTERING se bagpå                   



Ring til Astrid Carl på   

    Tlf 29 76 45 93  

UDBYTTE PÅ BUNDLINJEN  

AF AT VÆRE BÆREDYGTIG 

Gennem 4 enkeltstående moduler gør vi 

jer sammen mere konkurrencedygtige 

fordi I har lagt og implementeret en 

strategi, der sikrer at 

 I har fremtidssikret jeres produkter, 

produktion og forretningsmodeller, 

 I tager ansvar for jeres fodaftryk, 

 I nemmere rekrutterer medarbejdere, 

 I får større udbytte for mindre udgift, 

 I får penge for jeres affald. 

Modulerne fokuserer på strategi, med-

arbejderinvolvering og implementering. 

De hjælper jer til at finde jeres position i 

et gryende marked, der udspiller sig på et 

bagtæppe af bæredygtighed og cirkulær 

økonomi. Vi arbejder med teoretiske 

modeller og benytter bl.a. teamcoaching, 

gamification og designtænkning.   

Green Moves møder jer hvor I er og følges 

med jer til målet.  

 

                    

MODUL 4 IMPLEMENTERING 

  
Forandringsledelse er svær og kræver vedholdende 

fokus på proces, implementering og resultater.   

 

I dette modul arbejder ledelsen, relevante med-

arbejdere og Green Moves sammen og  

 planlægger,  

 gennemfører og  

 monitorerer implementeringen  

 

Der følges op på afvigelser og der sættes ind, til 

resultaterne er som ønsket.  

 

Dette modul afhænger af de foregående, og I kan 

vælge at inddrage Green Moves i større eller 

mindre omfang. Omfang, varighed og pris er derfor 

helt individuel.  

 

 

Alle moduler er skræddersyede til jeres behov 

og kan købes uafhængigt af hinanden. Ved 

køb af 100 konsulenttimer samtidigt udløses 

10 % rabat på timesatsen.  

 
Green Moves                                                  Tlf. 29 76 45 93 
Østergade 97                                       info@greenmoves.dk 
8700 Horsens 
  

RÅDGIVNING TIL  

PRODUKTIONS- 

VIRKSOMHEDER 

 
 

Bæredygtighed 

FNs 17 Verdensmål  

Cirkulær økonomi 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


