
Cirkulære Digitale 
Kompetencer
Skræddersyet kompetenceforløb 
for nordjyske virksomheder



• Vil I have en grønnere profil, men er i tvivl om, hvor I skal starte og hvor 
de bedste forretningsmuligheder ligger? 

• Er I i gang med bæredygtige initiativer, men er i tvivl, om jeres strategi 
og fremgangsmåde er den rigtige? 

• Vil I have indblik i, hvordan digitale teknologier kan understøtte jeres 
arbejde med bæredygtighed og cirkulær økonomi?

Så er forløbet Cirkulære Digitale Kompetencer noget for jer! 

Her udvikles virksomhedens bæredygtige 
målsætninger til en konkret strategi og 
forretningsmodel gennem et 4-måneders 
forløb, der omfatter:

• 6 workshops (2 á 2 dage og 4 á 1 dag), 
der består af oplæg, cases, worksho-
parbejde og sparring.

• Pitchevent, hvor I får feedback af føre-
nde grønne nordjyske virksomheder.

• Op til 30 timers 1:1-sparring med eksper-
ter fra UCN.

I foråret 2022 kan ledere og medarbejdere 
i nordjyske virksomheder gratis komme 
med på dette målrettede kompetenceud-
viklingsforløb med UCN act2learn erhverv.



Hvem kan deltage?
Ledere og medarbejdere i SMV’er med under 250 ansatte og en årlig omsætning på 
højst 50 mio. euro.
Der skal deltage mindst 1, gerne 2, gennemgående medarbejdere fra virksomhe-
den under hele forløbet. Herudover kan yderligere medarbejdere deltage på enkelte 
workshops, hvor relevant. 
Forløbet er relevant både for virksomheder, der endnu ikke er påbegyndt arbejdet 
med cirkulær økonomi og bæredygtighed, og virksomheder, der er i gang, men ønsker 
at sætte struktur og strategi på sine tiltag.

På forløbet Cirkulære Digitale Kompetencer får I bl.a.:

Hvem underviser?
Konsulenter og undervisere fra UCN, fa-
geksperter fra Lifestyle & Design Cluster 
Denmark, virksomhedsledere fra førende 
danske virksomheder. Har I spørgsmål

eller ønsker I at vide mere om forløbet 
kontant:
Suzette Andersen
Udviklingskonsulent, UCN Act2learn
suan@ucnact2learn.dk
tlf. 7269 1655.

Hvad koster det?
Deltagelse er uden beregning, da forløbet 
finansieres via timeregistrering.

Tilmelding 
Tilmelding skal ske på www.ucn.dk/cdk 

6 Større professionelt net-
værk til andre virksom-

heder i din branche, der også 
arbejder med bæredygtig-
hed og digitalisering. 

7 Konkret strategi og for-
retningsmodel for virk-

somhedens arbejde med 
bæredygtighed.

1 Overblik over, hvilke grøn-
ne tiltag, herunder bære-

dygtighed, cirkulær økonomi 
og FN’s verdensmål, der er 
relevante, realistiske og ren-
table for din virksomhed. 4 Indblik i cirkulær økono-

mi og strategisk arbejde 
med cirkulære forretnings-
modeller. 2 Indblik i digitale teknolo-

gier, der kan understøtte 
jeres arbejde med bæredyg-
tighed i virksomhedens pro-
dukter og processer.

3 Konkrete værktøjer til 
dokumentation og mar-

kedsføring af virksomhedens 
grønne tiltag.

5 Indblik i relevante certi-
ficeringer og metoder til 

understøttelse af virksomhe-
dens arbejde med bæredyg-
tighed.

http://www.ucn.dk/cdk


Forløbet består af:
6 workshops:

Din forretning og fremtiden (2 dage)
Her arbejder I med bæredygtighed, cirkulær øko-
nomi, de 17 verdensmål og CSR i kontekst af jeres 
virksomhed. Ud fra den nyeste udgave af Business 
Model Canvas arbejder I med egne mål, visioner 
og moonshot for jeres bæredygtighedsarbejde. 

Strategiske målbare mål
Her arbejder I med konkrete metoder til at opsætte 
målbare mål for virksomhedens grønne arbejde, 
herunder CO2-regnskab og udnyttelse af dataop-
samling via Internet of Things-teknologier. 

Produktets liv
Her arbejder I med produktudvikling (fx materialer, 
transport og processer) og produktets livscyklus, 
herunder hvordan virksomheden kan bibeholde 
kontakten til produktet videre i kunderejsen 

Dokumentation og transparens
Her arbejder I med konkrete metoder  til dokumen-
tation af fx supply chains, cirkulære kunderejser, 
produktets livscyklus og en introduktion til digitale 
teknologier 

Den bæredygtige fortælling
Her arbejder I med konkrete værktøjer til at kom-
munikere og markedsføre jeres grønne profil til 
kunder og samarbejdspartnere.

Ledelse af bæredygtighed og digital trans-
formation (2 dage)
Her arbejder I med at omsætte mål og strategier til 
praksis, så såvel den overordnede grønne strategi 
som den tilhørende digitaliseringsproces kan gen-
nemføres succesfuldt. Fokus er på forandringsle-
delse, risikovurdering og struktureret implemente-
ring af jeres bæredygtige strategi i såvel ledelsen 
som hele virksomheden.  



Hjemmearbejde mellem hver workshop

Mellem hver workshop arbejder I videre med materialet fra foregående 
workshop på egen hånd. Efter behov kan I her bruge nogle af jeres tildelte 
sparringstimer. 

1:1-sparring
I får adgang til op til 30 timers kon-
sulentydelser i løbet af forløbet, som 
både kan anvendes i jeres arbejde 
hjemme i virksomheden mellem hver 
workshop samt i de efterfølgende 
måneder, så I kan få støtte i jeres 
arbejde med at implementere stra-
tegien i virksomheden. 

Sparringen varetages enten af UCN’s 
udviklingskonsulenter og forretnings-
udviklere eller af eksterne fageksper-
ter, hvis I har brug for hjælp til et helt 
specifikt emne. 

Implementering
Afslutningsvis arbejder deltagerne 
selv med at implementere den nye 
strategi og forretningsmodel hjem-
me i virksomheden. Efter behov kan I 
her bruge nogle af jeres tildelte spar-
ringstimer i op til 1 år efter forløbets 
startdato. 

Eksamen (valgfri)
Efter forløbets afslutning kan I væl-
ge at gå op til eksamen, da forløbet 
rummer modulet ”Ledelse af bære-
dygtighed”. Herved får såvel medar-
bejder som virksomhed dokumenta-
tion for jeres nye kompetencer inden 
for bæredygtighed. Læs mere om 
modulet her: Ledelse af bæredygtig-
hed - Ledelse - act2learn

Pitchevent
Ved pitcheventen får I mulighed for 
at præsentere jeres ide, strategi og 
forretningsmodel for et panel bestå-
ende af ledere fra nordjyske virksom-
heder, som har markeret sig inden 
for bæredygtig forretningsskabelse. 
I vil modtage konkret feedback og 
råd til yderligere forbedring af jeres 
tiltag.

https://www.ucn.dk/kurser-og-videreuddannelser/akademiuddannelser/ledelse/ledelse-af-b%C3%A6redygtighed
https://www.ucn.dk/kurser-og-videreuddannelser/akademiuddannelser/ledelse/ledelse-af-b%C3%A6redygtighed


UCN act2learn tilbyder kompetencegivende special- og videreuddannelse til det private 
og offentlige arbejdsmarked. Ud over akademi- og diplomuddannelser tilbyder vi kurser, 
temadage og skræddersyede udviklingsforløb. Vi er en del af Professionshøjskolen UCN 
og har forskningsbaserede kompetencer inden for ledelse og organisation, teknologi, 
sundhed, samt pædagogik og læring.


