Utbildningspaket Hållbar livsstil – och vägen dit
Utbildningen Hållbar livsstil - och vägen dit lanseras under november/december 2016 och syftar till att öka kunskapen och väcka deltagarnas engagemang kring en
hållbar livsstil – både på jobbet, hemma och på fritiden. För att ert företag ska kunna hitta den mest praktiska och dessutom mest klimatsmarta och hållbara
utbildningslösningen erbjuder vi tre olika alternativ. Utbildningsledare är Helena Wildros som har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla och kommunicera arbete inom
miljö och hållbarhet.

Webinar Live - på distans med lärare via nätet


Deltagarna samlas gemensamt under 2 timmar på valfri plats med tillgång till dator/storbild. Det kan
vara på ert kontor eller om ni befinner er på en konferens eller liknande.



Utbildningen leds av oss via länk till vårt webinar. Det finns möjlighet att ställa kortare frågor i
anslutning till utbildningen.



Gruppen får ett par diskussionsuppgifter kring hållbar livsstil att prata om på egen hand efter
utbildningstillfället.

Omfattning

Antal

2 timmar

För 16,
max 25
deltagare

Pris (exkl moms)
8.000 kr för 16 pers.,
därefter 995 kr per person
som tillkommer.
Webbutbildningen En
Hållbar livsstil som
webinaret baseras på kan
köpas för 50% av listpriset
före el efter webinariet.

 Det här är det mest klimatsmarta sättet att utbilda era medarbetare på eftersom det sker på distans.

Halvdag utbildning – på plats hos er

3,5 timmar



Vi kommer till er och håller utbildningen på plats i era lokaler.



I utbildningen ingår ett par gruppövningar som syftar till att väcka tankar och skapa engagemang för
en mer hållbar livsstil, både i arbetet och privat.

Kl. 9-12.30
eller 1316.30 inkl
fikapaus

Halvdag verksamhetsanpassad utbildning – på plats hos er

3,5 timmar



På plats hos er håller vi en verksamhetsanpassad utbildning ex vis kursen En hållbar livsstil. Och vägen
dit, eller Grundutbildning i miljö- och hållbarhet. Då vi lyfter fram de moduler i utbildningen som berör
er verksamhet baserat på de hållbarhetsaspekter ni själva identifierat som betydande.

Kl. 9-12.30
eller 13-16
inkl fikapaus



I utbildningen ingår gruppövningar som syftar till att väcka tankar och skapa engagemang för en mer
hållbar livsstil, både i arbetet och privat. Övningarna väljs ut med tanke på er verksamhet och specifika
hållbarhetsaspekter.

För 12
deltagare,
max 20
deltagare

15.000 kr/ 16 pers.
(exkl. reskostnad), därefter
1455 kr per person som
tillkommer.
Webbutbildningen En
Hållbar livsstil som
webinaret baseras på kan
köpas för 50% av listpriset
före el efter utbildningen.

För 12, max
20
deltagare

20.000 kr vid max 16 pers.
(exkl. reskostnad) därefter
1455 kr per person som
tillkommer.
.
Webbutbildningen En
Hållbar livsstil eller en

 För att kunna verksamhetsanpassa utbildningen behöver vi tillgång till er hållbarhetsredovisning eller
liknande minst 2 veckor före utbildningstillfället.

annan relevant, som
webinaret baseras på kan
köpas för 50% av listpriset
före el. efter utbildningen.

