
Våra kurser i miljö- och hållbarhet på 
nätet fungerar som personalutbildning 
för införande av miljöledningssystem, 
certifiering ISO 14001, eller 
miljödiplomering, och ger en bra allmän 
grund i aktuella frågor. 

Allt grundmaterial kommer från FNs, 

Sveriges regerings och myndigheters 

hemsidor eller EUs information. 

Vi samarbetar med IVL när det gäller 

verifiering av fakta.

Ni har sedan en miljöutbildning, helt 

anpassad till er verksamhet. Med er 

logotyp och era egna sidor, och ett 

test med möjligheter att skriva ut ett 

utbildningsdiplom.

Vill du vara klimatsmart – Välj en nätbaserad kurs?
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Allt grundmaterial kommer från FNs, 
Sveriges regerings hemsidor eller EUs 
information.
De är helt nätbaserade kurser och hålls 
ständigt uppdaterade. De finns alltid på 
nätet, är tillgängliga och är uppdaterade. 

Grundkurser
EcoEducate Basic Grunderna
Grundkursen i miljö- och hållbarhet. 
Med filmer och fakta om hållbarhet 
och miljöproblem som finns på vår 
jord. Innehåll: 
- Klimatet och livet på jorden
- Produktion och konsumtion
- Kemikalier och material
- Mänsklig påverkan
- Verktyg och mål för framtiden
Kursen innehåller övningar, 
kursstatus samt en check-out (test). 
Kursintyg skrivas ut efter testet.

EcoDriving
Teori, grundläggande fakta om 
sparsam körning och sparsam 
bilhållning. Lär dig verktygen, att 
tänka och agera sparsamt med 
miljön och dina utsläpp.

EcoEducate Care
Grundkurs för Vårdsektorn som 
fokuserar på vårdsektorns speciella 
miljöaspekter. Övningar och test .

Alla våra grundkurser tar cirka en 
timme att göra exkl. övning och 
test. De uppdateras  minst 1 ggr/år. 
Säljs på licensbasis 1 års. 

EcoEducate −
Våra nätutbildningar om hållbarhet



info@miljoutbildning.se, Preducto AB 08 25 20 64
© Copyright Preducto AB 2022

Bli klimatsmart – gå en nätutbildning

Livsstilskurser

En hållbar livsstil. Och vägen 
dit.
Att införa en mer hållbar livsstil-
med senaste rönen och forskningen.

Med denna fortsättningskurs vill vi 
hjälpa er få verktygen och att staka 
ut vägen till en mer hållbar livsstil. 
Steg för steg. 

Kursen består av 12 filmer i aktuella 
ämnen samt checklistor och 
värderingsövningar.

Fortsättningskurs

Bygga en hållbar värld
Lär dig mer om klimatet - det 
vetenskapliga läget som nu råder, 
om planetens hållbara och ohållbara 
gränser, om det livsviktiga vattnet 
och om klimatanpassning avvåra
hem och av  samhället.

Kursen innehåller filmer, en övning 
och avslutas med ett test. Efter 
testet kan ett kursintyg skrivas ut. 

Kurserna ovan  är cirka 1,5 timme 
exkl test och övningstid. Licens 1 år. 
Uppdateras minst 1 ggn/år. 


