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Green Impact er et forandrings- og engagementsskabende initiativ, som gennem simple 

hverdagshandlinger er med til at gøre en forskel. Brug det til at engagere og involvere med-

arbejdere og kollegaer for at gøre arbejdspladsen grønnere og mere bæredygtig! 

GREEN IMPACT 
Gør din organisation mere bæredygtig sammen med 

dine kollegaer! 

 

Ønsker du, at din organisation bidrager til at gøre 

verden lidt mere bæredygtig til gavn for både dig 

selv og samfundet? Har du motivationen, men fø-

ler du, at det er uoverskueligt at komme i gang 

alene?  

En god start er at finde andre personer på tværs 

af din organisation, som også brænder for at gøre 

en forskel inden for bæredygtighedsagendaen. 

Det er disse personer, som vil kunne bidrage til at 

der implementeres bæredygtighedsinitiativer, 

hvor fokus er på håndgribelige hverdagshandlin-

ger, de såkaldte actions. 

 

At mobilisere andre til forandring er vigtigt! Gen-

nem samarbejde opnår man større resultater, li-

gesom man ser de positive effekter ved selvsyn, 

 

og med en bottom-up tilgang bliver forandrin-

gerne stærkere forankret i organisationen.  

Hvordan kan du opnå denne forandring? 

Opstart af et netværk af personer, der er interes-

serede i bæredygtighed, organisering af events 

herunder opstart af forskellige kampagner, er 

alle et godt sted at starte. Mange netværk forbli-

ver dog uformelle, forskellige events mangler op-

følgning, ligesom en grøn kampagne ofte kun har 

et kortsigtet fokus. 

Er du nysgerrig på, hvordan en mere struktureret 

tilgang ser ud? Så skal du læse videre omkring 

initiativet Green Impact!   

 

 

Prisoverrækkelse ved Wageningen University & Research i oktober 2019 

2019 
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GREEN IMPACT 
Om initiativet  

Med Green Impact skaber du bæredygtig forandring i din 

organisation. Ved at motivere og engagere medarbejdere 

og kollegaer til implementere konkrete hverdagshandlin-

ger, såkaldte actions, arbejder du med miljømæssige- og 

socioøkonomiske målsætninger på en struktureret måde. 

På samme tid skaber du opmærksomhed omkring bære-

dygtighed i almindelighed. 

 

Green Impact kan tilpasses til netop din organisation. 

Dette sker gennem en fleksibel værktøjskasse, det så-

kaldte toolkit, som giver dig en lang række konkrete actions, der udføres i hverdagen, som alle 

er relevante for din organisation. Green Impact er implementeret i en lang række forskellige 

organisationer, f.eks. uddannelsesinstitutioner, hospitaler, erhvervsvirksomheder, samt for-

skellige kommunale instanser. SOS International tilbyder løbende støtte gennem hele Green 

Impact forløbet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om SOS International 
Students Organizing for Sustainability (SOS) International så dagens lys i 2018, og fungerer som 

paraplyorganisation. Formålet med initiativer som Green Impact er at skabe og understøtte 

bæredygtig forandring i hele verden.  

SOS International supporterer i øjeblikket organisationer i Belgien og Holland, mens vores sø-

sterorganisation, SOS UK (tidligere en del af NUS UK) er aktive i Storbritannien og Australien.  

 

MERE END 10 ÅRS  

ERFARING 

I 2008 udviklede den nationale 

studenterorganisation NUS UK, 

Green Impact til universiteter i 

Storbritannien.  

I 2016 blev Green Impact tildelt 

UNESCO-Japan prisen inden for 

uddannelse og bæredygtig udvik-

ling. 

 

Vil du gerne høre nærmere eller booke et møde, er du meget velkommen til at kontakte 

vores Green Impact koordinator Ann-Sofie: 

annsofie@sos.earth  

+32 (0)491 08 37 41 

Bosiddende i Belgien (EN, NL, FR) 

www.sos.earth  

 

Kontaktpersonen eller –team vil blive supporteret af Ann-Sofie på engelsk, men selve 

Green Impact forløbet, herunder toolkit mv., kan foregå på dansk, hvis dette ønskes. 

 

mailto:annsofie@sos.earth
http://www.sos.earth/
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GREEN IMPACT 
Indhold 

Green Impact team ved  

Cardiff University 
 

Teamet  
Medarbejdere og kollegaer på tværs af organisationen 

opfordres til at lave Green Impact teams, som de stu-

derende kan blive en del af, dette i rollen som projekt- 

assistenter. De forskellige teams vil udføre konkrete actions 

som en del af deres arbejdsdag. De forskellige teams vil 

blive understøttet i form af workshops, informations- 

materiale og generel rådgivning. 

Toolkit, din online værktøjskasse   
Med udgangspunkt i ambitioner og prioriteter i din organisa-

tion, vil vi i fællesskab tilrettelægge jeres unikke toolkit med 

håndgribelige og konkrete actions, som de forskellige teams 

kan udføre, hvor de samtidigt kan følge med i deres frem-

skridt. 
      Eksempel på et online toolkit 

Eksempel på en achievement report 
 

 

Løbende evaluering og feedback 
De forskellige teams får øjeblikkelig feedback via de så-

kaldte achievement reports, som fremhæver fremskridt. 

Det er også muligt at se sit teams fremskridt sammenlignet 

med andre teams i organisationen og internationalt. 

Afrapportering 
Mod slutningen af Green Impact forløbet vil en gruppe af stu-

derende blive opkvalificeret og klædt på til at kunne gen-

nemgå og kvalitetssikre de udførte actions i organisationens 

toolkit. De studerende vil gennemgå resultaterne med de for-

skellige teams for således, at kunne fremhæve og give feed-

back på de områder, hvor der er sket store positive foran-

dringer.   Opkvalificering af studerende ved 

DeMontfort University 

Green Impact prisoverrækkelse 

Priser og endelig certificering 
Som team opnår man point for hver udført action, hvor man 

til sidst bliver tildelt en bronze, sølv eller guld certificering 

afhængigt af, hvor mange point man får samlet sammen. 

Ved slutningen af Green Impact forløbet vil organisationen 

fejre de forskellige teams og deres sejre ved en prisfest. 
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GREEN IMPACT  

Green Impact forløbet   

Green Impact forløber varer typisk ét år, og kan opdeles i seks trin. Tidspla-

nen er fleksibel, og kan justeres så den matcher organisationens behov. Tag 

fat i os for at komme i gang med planlægningen af jeres Green Impact forløb! 

  

 

 

 

 

 

 

Det vi tilbyder   

Med Green Impact og vores support, vil din organisation kunne spare tid, penge, ressourcer (i 

form af vand/el) og ikke mindst blive en del af Green Impact familien, så vi sammen kan 

skabe positiv forandring.  

Ved at deltage får du adgang til:  

 En online værktøjskasse, toolkit 

 Professionel støtte og rådgivning med erfaring opnået gennem de sidste 10 års 

Green Impact forløb med mere end 400 organisationer 

 Erfaringsudveksling med andre deltagende organisationer 

 

På trods af at Green Impact kan virke som en simpel måde at skabe foran-

dring på, er det et komplekst setup, som kan være vanskeligt at drive fremad 

på egen hånd. Det er her, at vi kommer ind i billedet med vores mange års  

erfaring. 
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GREEN IMPACT  

 

Holdet bag 

 

 

 

 

  

  

Katie Jepson er SOS UKs se-

nior projektleder. “Første 

gang jeg stiftede bekendt-

skab med Green Impact var 

som studerende. I løbet af de 

seneste fire år har jeg arbej-

det 

 

Ann-Sofie Van Enis er SOS  

Internationals Green Impact 

koordinator. “Jeg har tidli-

gere arbejdet på forskellige 

bæredygtighedsprojekter på 

et af Belgiens største uni-

versi det med at engagere og motivere medarbejdere og 

studerende på universiteter, hospitaler, sundheds-

organisationer og forskningsenheder. Jeg kan 

hjælpe med at udvikle et jeres unikke Green Im-

pact forløb, og jeg kan hjælpe jer med at nå jeres 

bæredygtighedsmål!” 

“ 

versitet, KU Leuven, hvor jeg hvert år  

understøttede et team bestående af ni studenter-

medhjælper og 60 frivillige. I mit arbejde fokuserer 

jeg på at hjælpe dig og din organisation med at im-

plementere Green Impact. Jeg ser frem til at høre 

fra dig!” 

Løsninger 
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GREEN IMPACT  

Fordelene ved Green Impact og hvad andre 

siger om det 

For din organization 

 Skaber et bottom-up fællesskab af folk, der arbejder for foran-

dring 

 Bidrager med et rammeværktøj til at arbejde med bæredyg-

tighed på en struktureret måde  

 Understøtter bæredygtighedspolitikker og socioøkonomiske 

målsætninger i din organisation  

"Med Green Impact sparede vores universitet ca. 185.000 kr. og 200 ton CO2!” – Bæredygtig-

hedskoordinator på Kingston University 

For medarbejdere 

 Sparker liv i holdånden, og styrker det kollegiale fælles-

skab 

 Styrker faglige og personlige kompetencer 

 Giver motivation til at implementere bæredygtige  

projekter  

 

 

“Vi bliver nødt til at gøre en indsats til fordel for vores klima, samfund og økonomi. Green 

 Impact bidrager til at skabe bæredygtig forandring på arbejdspladsen.” 

 – Green Impact deltager 

For studerende  

 Udvikler de studerendes sociale, faglige og or-

ganisatoriske kompetencer  

 Giver indsigt i, hvordan en organisation kan 

blive mere bæredygtig 

 Bidrager til mere samarbejde mellem de  

studerende, organisationen og de ansatte 

 

“Jeg var overrasket over at opleve så meget entusiasme og engagement blandt de ansatte. De 

små ændringer på arbejdspladsen, og ikke mindst ambitionen om at skabe forandring i større 

skala, var imponerende at se.” – Studerende / projektassistent  

Green Impact initiative 

på Vrije University i  

Bruxelles 

Ansatte ved Maastricht University 

Green Impact projektassistenterne på KU 

Leuven modtager deres diplom 
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GREEN IMPACT   

 Bliv en del af holdet!  

 

Mere end 200 organisationer 

og 23.000 personer på tværs af 

fire lande deltager i Green Im-

pact.  

Eksempler på andre delta-

gende organisationer: 

Students Organizing for Sustainability International | c/o DSF, 

Danske Studerendes Fællesråd | Jernbanegade 4, 2. tv. 1608 

Copenhagen V |  www.sos.earth | Kontaktperson: Ann-Sofie Van Enis 

- annsofie@sos.earth | +32491083741 

Tøv ikke med at tage fat i vores Green Impact koordinater, Ann-Sofie: 

 Hvis du har spørgsmål     annsofie@sos.earth 

 Ønsker at se et toolkit     +32 (0)491 08 37 41 

 For yderligere information    Bosiddende i Belgien 
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