Grundläggande miljöutbildning – ca 4 timmar
Målsättningen är att ge medarbetarna en grundläggande miljöutbildning och att skapa ökad
medvetenhet; om miljöarbetet och dess möjligheter, för att på så sätt inspirera till ett trovärdigt
miljöarbete.
Efter en inledning, som förklarar grundläggande miljöfakta och beskriver de allvarliga hot som miljön
är utsatt för, miljöfrågans utveckling och de allt tydligare omvärldskraven, visar vi på de många
möjligheter som ett medvetet miljöarbete innebär. Hur det går att koppla till en utveckling av
företaget; ökade intäkter, sänkta kostnader, förbättrad kvalitet, engagemang hos medarbetare,
kvalitetsmedvetna leverantörer och goda relationer. Det här är ett viktigt avsnitt för att få förståelse
och engagemang, såväl i ledningen som bland medarbetarna.
Vi går även igenom vad som krävs för att ta tillvara möjligheterna, dvs att nå framgång i miljöarbetet,
bl a genom att förankra miljöarbetet internt samt hur man kan använda möjligheterna i den externa
kommunikationen. Detta avsnitt behandlar trovärdighet, konsekvens, öppenhet, helhetssyn och
medvetenhet.
Vi beskriver hur ett planerat miljöarbete bedrivs.
Vidare går vi igenom företagets egen miljöpolicy och ev. övergripande miljömål.
Deltagarna får själva arbeta med och fundera över vilken miljöbelastning verksamheten innebär och
vilka möjligheter till förbättringar som kan finnas. Grupparbetet sker i små grupper och
redovisningen sker i en öppen diskussion med ”högt i tak”, dvs plats för alla slags frågor, med eller
utan svar, och förslag till lösningar; utan att låta dagens teknik eller ekonomi vara en begränsning.
Det som kommer fram i grupparbetet kan användas i det fortsatta miljöarbetet, som underlag för att
utveckla detaljerade miljömål och handlingsplaner.
Vår ambition är att seminariet skall präglas av stor öppenhet, med möjlighet och utrymme för frågor och
diskussion. Vår erfarenhet är att grupper kring tjugo personer är lagom och att det är bra att blanda
olika yrkeskategorier och roller.
Motsvarar kraven för miljöutbildning enligt Miljödiplomering i Göteborg (Svensk Miljöbas).

Programinnehåll


Jordens utveckling och dagens miljöproblem



Miljöfrågans utveckling



Miljöfrågan idag – en omvärldsredovisning
Det nationella miljö- och hållbarhetsarbetet – lokalt, regionalt resp nationellt
En internationell utblick



Möjligheter med att vara miljömedveten
Det finns ingen motsättning mellan ekonomi och ekologi
Om miljöarbete i näringsliv och samhälle



Trovärdighet – en förutsättning för att lyckas



Branschens och den egna verksamhetens miljöbelastning samt möjliga förbättringar
Grupparbete och gemensam diskussion

Konsultarvode (för ca 20-25 personer) - 17 000 kr

