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M I L J Ø UD DA N N E LSE 
– F RA AF FA LD  T I L R ES S O U R C E R

Denne digitale miljøuddannelse skaber
engagement, motivation og forståelse
for, hvordan håndtering af virksomhedens
restmaterialer og affald kan forvandles
til ressourcer samt hvordan en enkelt
persons adfærd har indflydelse på en 
bæredygtig fremtid.

Uddannelsens første del indeholder viden om
cirkulær økonomi og bæredygtighed som begreb. Kursets
anden del fokuserer på affald gennem information, film og 
øvelser. Til slut rundes kurset af med viden om sortering i 
håb om at øge motivationen for at sortere bedre.

FORDELE VED MILJØUDDANNELSEN

• Branchespecifikt indhold

• Informative og inspirerende film

• Materialet - know-how viser, hvad der sker med affaldet. 
Vi følger affaldets rejse fra beholder/container til ny 
råvare med henblik på at øge forståelsen for, hvordan 
genvinding fungerer og skaber motivation.

• Viden om sortering.

• Quiz og øvelser.

• Skaber følelser og engagement, så medarbejderne bliver 
mere motiveret til at sortere korrekt.

• Let at kombinere med en dybdegående workshop. 

FORDELE VED E-LEARNING SOM 
UDDANNELSESMETODE

• E-learning kan udføres når som helst og med både pc, 
tablet og mobil

• E-learning-uddannelsen kan opdeles, hvis det er 
nødvendigt.

• Omkostningseffektivt - mange medarbejdere kan 
uddannes samtidig, og det tager mindre tid fra 
kernevirksomheden.

• Produktivitetsfald minimeres.

• Varieret indhold - en blanding af film, tekst, øvelser og 
quiz.

• Ved uddannelsens afslutning får deltagerne automatisk 
et diplom til udskrivning.

• Efter uddannelsesperioden modtager I statistik over 
antal medarbejdere, der har bestået uddannelsen. 

INDHOLD

En bæredygtig fremtid

Affaldets rejse

Sorter mere

Det begynder med os
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RELATEREDE YDELSER:

• Uddannelse i sortering
• Sorteringshåndbog
• Kundeportal

Branchespecifikt indhold

Informative og inspirerende film

Materiale - know-how

Quiz og øvelser




