
Forretningsudvikling med de 17 verdensmål



Vil I gerne i gang med at arbejde med verdensmål, bæredygtighed 
og grøn omstilling? Så er der hjælp at hente i det nye workshop 
forløb i FN17 Business center. Læs her om forløbet, mål og udbytte 
til jeres inspiration.

Over 3 halvdagsmoduler går vi i dybden med hvordan I kan bruge 
verdensmål som ramme for bæredygtig udvikling, så det skaber 
værdi for jeres virksomhed og dens omverden.

Imellem workshop får I virksomhedsrettet sparring med FN17, så 
vi holder aktivitetsniveau og motivationen oppe frem til næste 
gang.

Til sidst har I en handlingsplan for hvordan I kommer videre.



• Workshop 1: Viden, kendskab og forståelse

• Workshop 2: Verdensmål – valg og fravalg – hen mod jeres mål

• Workshop 3: Verdensmål i praksis – handlingsplan og næste skridt



• Viden og forståelse
Baggrund, indsigt, begreber

• Handlingsplan
Idéer til handlinger og tiltag – hvad gør vi og hvad kan vi gøre mere?
Overblik over egen handlingsplan for hvordan virksomheden skal 
arbejde med relevante verdensmål/delmål og bæredygtig udvikling, 
så det passer til virksomhedens ambitioner, kompetencer og strategier. 

• Implementeringsovervejelser
Drøftet og overvejet organisering i virksomheden og set på mulige 
barrierer for succes. 
Idéer til hvordan man kan dokumentere og rapportere sit 
verdensmålsarbejde. 
Overvejelser omkring kommunikation af arbejdet med verdensmål –
internt og eksternt.
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Netværksgruppe / FN17 Business Club

Opfølgning / resultater / nye mål

Viden og forståelse

Grovsortering

Forretningsmodellen

Hvor vil vi gerne hen? Mål og delmål

Handlings- og implementeringsplan

Hvad gør vi allerede? Udgangspunktet

Målepunkter og idéer til handlinger

Ambitioner og vision
Yderligere forståelse / analyser

Organisering
Handlinger kvalificeres

Hvad kan vi måle (hvad kan vi ikke måle)?

Ambitioner og vision
Handlingsplan



Forløbet er udviklet af FN17 Business Center

Kontakt Tina (time@fn17.dk) for yderligere information og spørgsmål

Forløbet afholdes af og hos FN17 Business
Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele

Pris: 2.995 kr. pr. virksomhed

Projektleder, Tina M. Rørholm Facilitator, Rikke Therkildsen



Vi gør verdensmål til virkelighed og understøtter 
virksomheder i deres stræben på at udvikle deres 

forretning med udgangspunkt i de 17 mål 



Vi viser virksomhederne forretningsmulighederne i Verdensmålene

Vi inspirerer virksomhederne til at gå videre med verdensmålene

Vi tilbyder undervisning i konkrete værktøjer og hjælper med 
implementering, herunder også synliggørelse af indsatsen

Vi tilbyder fællesskaber og netværk som kan hjælpe virksomheder med 
at komme videre med verdensmålene



• Fra blandt andet Haderslev og Kolding
 Tid er tid – det er en proces …
 Ingen kan være bæredygtige alene
 Forskellighed er en styrke
 Nye friske øjne - set udefra
 Moderat gruppepres er godt




