
Grundläggande miljökunskap – 1 dag
När: 10 februari 08.30-16.00
Om: Kursen ger en grundläggande miljökunskap och 
kanske nya insikter. Allt från klimat, resursfördelning  
och hållbar utveckling till praktiskt miljöarbete tas upp.
Ansvarig: Markus Paulsson 0708-92 73 05, 046-16 58 55 
markus.paulsson@tem.lu.se

Miljöledning & ISO 14 001 Grund – 1 dag
När: 3 mars 08.30-16.00
Om: Lär dig grunderna i miljöledningssystem i allmänhet 
och ISO 14 001 i synnerhet. Även grundläggande 
miljölagstiftning ingår i kursen. 
Ansvarig: Marie Pettersson 0708-92 73 02, 046-16 58 52 
marie.pettersson@tem.lu.se

Miljörevision – 3 dagar
När: 10-11 mars och 24 mars + en heldags 
övningsrevision på egen hand. 08.30-16.00
Om: Kursen syftar till att utbilda interna miljörevisorer 
när det gäller revisionsteknik, praktiska övningar, 

intervjuteknik och tillämpad lagstiftning. 
Förutsätter grundläggande kännedom om ISO 14001 och 
miljöområdet.
Ansvarig: Marie Pettersson 0708-92 73 02, 046-16 58 52 
marie.pettersson@tem.lu.se

CSR i enlighet med ISO 26 000 – 1 dag 
När: 16 mars kl 09.00-16.00
Om: Kursen ger en introduktion till ämnet CSR och 
visar hur man på ett strukturerat och effektivt sätt kan 
börja arbeta med CSR-frågor. Den ger träning i intres-
sentanalys/dialog och identifiering av ansvarsområden 
och diskuterar bl.a. uppförandekoder, leverantörskedjor 
och redovisning av ansvarstagandet. Strukturen i kur-
sen baseras på den kommande standarden om socialt 
ansvarstagande ISO 26 000.  Kursen tar upp många 
praktiska exempel och vänder sig både till nybörjare 
och de som kommit en bit på väg.
Ansvarig: Iris Rehnström 0708-92 73 03, 046-16 58 53 
iris.rehnstrom@tem.lu.se
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Boka inför
våren!

Öppna miljö- och hållbarhets- 
utbildningar våren 2010

Stiftelsen TEM

Behöver du eller någon i din organisation mer kunskap inom miljö- och hållbarhetsområdet?  
Våra uppskattade kurser vänder sig till både privata företag och offentliga verksamheter där 
det finns behov av att stärka kompetensen inom hållbarhetsfrågor. 

Stiftelsen TEM har 25 års erfarenhet av att genomföra miljö- och hållbarhetsutbildningar åt 
företag och offentliga organisationer i alla storlekar. Referenser och kursutvärderingar skickas 
gärna om så önskas.

Kurserna hålls i våra egna lokaler i centrala Lund i grupper om fem till tio deltagare. Genom att 
hålla grupperna små skapas en nära dialog mellan deltagare och de erfarna kursledarna. 

Nedanstående kurser, och många andra, kan även genomföras internt i din organisation om 
så önskas.

Fler utbildningar på nästa sida!



Hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s 
riktlinjer – 1 halvdag
När: 17 mars kl 09.00-12.30
Om: Kursen ger en introduktion till GRI:s riktlinjer 
för hållbarhetsredovisning samt handfasta råd kring 
hur processen med redovisning av hållbarhetsprestanda 
kan se ut. Kursen ger många praktiska exempel och 
diskuterar även externt bestyrkande av hållbarhetsre-
dovisning. 
Ansvarig: Iris Rehnström 0708-92 73 03, 046-16 58 53 
iris.rehnstrom@tem.lu.se

Att engagera i miljöarbetet – 1 dag
När: 16 april kl 08.30-16.00
Om: Vill du få en förståelse för det förändringsarbete 
som behövs för ett effektivt miljöarbete? Vill du lära dig 
grunderna i miljökommunikation? I kursen får du verktyg 
och insikter om förändringsarbete och attitydförändringar 
som leder framåt i miljöarbetet.
Ansvarig: Daniel Eriksson 0707-94 42 13, 046-16 58 51 
daniel.eriksson@tem.lu.se

Klimatanpassning och riskanalys – 1 dag
När: 20 april kl 08.30-16.00
Om: Är er organisation rustad för ett nytt klimat? 
Hur klarar ni värmeböljor, stormar och översvämningar? 
Under dagen går vi igenom hur Skånes klimat 
kommer att förändras i framtiden och hur olika typer 
av organisationer kan påverkas, både i positiv och 
negativ bemärkelse. Vi går också igenom hur man kan 
mildra de negativa effekterna samt hur man tar fram en 
klimatanpassningsplan.
Ansvarig: Elin Dalaryd 0708-92 73 06, 046-16 58 56  
elin.dalaryd@tem.lu.se

Villkor
Plats: alla kurser kommer att ges i TEM:s lokaler på Kloster-
gatan 12 i centrala Lund (3 min från Lund C)
Pris: Anges ex. moms och faktureras vid bindande anmälan.
Anmälan: Senast 2 veckor innan varje kursstart.
Avanmälan: Senast 2 veckor innan kursstart. Vid senare 
avanmälan utgår full avgift, men ersättare kan skickas 
kostnadsfritt.
Förtäring: I heldagsutbildningar ingår lunch och fika. 
I halvdagsutbildningarna, endast fika.
Kursintyg: Erhålles vid fullgången kurs
Storlek: 5-10 deltagare per kurstillfälle

Pris:
• Halvdagskurs 2 200 kr
• Heldagskurs 3 900 kr
• Tvådagarskurs 6 900 kr
• Tredagarskurs 8 900 kr

Anmälan
Anmälan till våra kurser gör du genom att kontakta  
respektive kontaktperson under varje kurs eller maila 
tem@tem.lu.se.  Du kan också ringa 046-16 58 50. 
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Utbildningsdatum



Namn:

Arbetsplats:

Adress:

Antal personer:

Postnummer & ort

Fakturaadress:

Telefonnummer: Mail:

Jag anmäler mig/oss till (kryssa):

O Grundläggande miljökunskap. 10 februari

O Miljöledning & ISO 14 001, 3 mars

O Miljörevision, 10-11 mars, 24 mars

    + en heldagsövning på egen hand

O CSR i enlighet med ISO 26 000, 16 mars

O Hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s 

     riktlinjer, 17 mars

O Att engagera i miljöarbetet, 16 april

O Klimatanpassning och riskanalys, 20 april

Anmälan 
Utbildningar våren 2010 

Stiftelsen TEM

Telefonanmälan: 046-16 58 50 Mail: tem@tem.lu.se
Postanmälan: Stiftelsen TEM vid Lunds universitet, Klostergatan 12, 222 22 Lund


