”VERDENSMÅL I PRAKSIS”
Gratis intromøde

Om intromødet til ”Verdensmål i Praksis”
Holstebro Udvikling P/S inviterer til et gratis intromøde til kursusforløbet ”Verdensmål i Praksis”. Intromødet er helt
uforpligtende, og formålet er udelukkende at informere og afklare spørgsmål for alle med interesse i verdensmål, der overvejer
at deltage i kursusforløbet ’Verdensmål i Praksis’.
Hvad: Intromøde til kursusforløbet ’Verdensmål i Praksis’
Hvornår: Torsdag d. 17. marts kl. 16:00-17:30
Hvor: Nærmere lokation i Holstebro tilgår
Pris: Intromødet er gratis og uforpligtende for alle interesserede

Hvad får jeg på intromødet
• En kort gennemgang af forløbet ”Verdensmål i Praksis”, herunder hvad din virksomhed kan forvente at få ud af det.
• En præsentation af det sparringsforløb, som din virksomhed får tilbudt imellem de tre moduler.
• Mulighed for at tilmelde din virksomhed til kursusforløbet ”Verdensmål i Praksis”.

Om kursusforløbet ”Verdensmål i Praksis”
Kursusforløbet består af 3 x halvdags-moduler, der faciliteres i samarbejde med FN17 Business:
1. Modul (7/4): Min virksomhed – mine (verdens)mål
2. Modul (19/5): Sådan giver de valgte mål og delmål værdi for min virksomhed
3. Modul (23/6): Verdensmål og hverdagen – implementering og kommunikation
Formålet med forløbet er at hjælpe deltagerne med at afklare, hvilke verdensmål der har relevans og hvordan netop de har
relevans for virksomheden, så udviklingen kan fortsætte i en bæredygtig retning, med verdensmålene som ramme.
Over tre halvdags-moduler går vi i dybden med, hvordan man kan arbejde med verdensmål, så det skaber værdi for
virksomheden og dens omverden. Vi kommer både godt omkring hvordan man indarbejder verdensmålene i en mere
langsigtet plan eller strategi for virksomheden, samt hvordan man implementerer og kommunikerer dette.
Mellem modulerne bliver der desuden mulighed for at sparre med øvrige deltagere i netværket og/eller få hjælp til processen
af en repræsentant fra Holstebro Udvikling P/S.

Hvem henvender kursusforløbet ”Verdensmål i Praksis” sig til
• Alle virksomheder der står overfor at skulle i gang, eller videre med at indarbejde et eller flere verdensmål i virksomheden,
men måske mangler overblikket over relevante verdensmål, og/eller den røde tråd i arbejdet.
• Virksomheder der ønsker at sparre med andre virksomheder omkring et igangværende forløb.

Hvad får jeg på forløbet "Verdensmål i Praksis"
• Overblik over indholdet i verdensmålene, som forudsætning for at kunne se relevansen for egen virksomhed.
• Udvælgelse af egne verdensmål og tilhørende handlinger. Overblik over hvordan de påvirker og griber ind i virksomheden.
• Udarbejdelse af handleplan for det videre arbejde med verdensmålene, så de passer til ambitioner, kompetencer og
strategier.
• Ideer og inspiration til kommunikation af arbejdet med verdensmålene - internet og eksternt

Spørgsmål og tilmelding rettes til Adm. Direktør for Holstebro Udvikling P/S, Maj Britt
Rosenmeyer Olsen, på mail mbro@hbudv.dk.

#HolstebroForFNsVerdensmål

