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CSR i praksis – Mangfoldighed og lige muligheder
1 DAGS KURSUS

i virksomheden, eller ved at indgå i ordninger om flexjob,

Med mangfoldighed kan I som virksomhed få flere perspektiver

løntilskud, lærlingepladser eller ansættelse af flygtninge.

og erfaringer inddraget i jeres forretningsudvikling og i vigtige

På kurset vil du få indblik i og prøve redskaber til at rekruttere

beslutningsprocesser. Det skaber både et bedre blik for risici

mangfoldigt, håndtere mangfoldighed i hverdagen og udnytte

og forretningsmuligheder. Flere undersøgelser viser da også, at

mangfoldighedens ressourcer til at forbedre dine produkter og

mangfoldighed i medarbejdergruppen og i ledelsen skaber gode

kundeservice. Vi arbejder også med konkrete handlingsplaner,

resultater på bundlinjen.

som du vil kunne anvende i din virksomhed eller organisation.

En mangfoldighedsindsats udgør en del af virksomhedens

KURSET OMFATTER

sociale og menneskeretlige samfundsansvar. Den er forbundet
med forpligtelser efter lovgivningen til ikke at diskriminere og
med målet om at skabe lige muligheder for alle. Indsatsen kan
bidrage til at sætte mål for en positiv samfundseffekt, fx ved
at sikre repræsentativitet af køn, alder, etnicitet og handicap

›
›
›
›
›

Mangfoldighed som CSR indsatsområde
Mangfoldighedens forretningsmæssige potentiale
Indblik i den retlige regulering af ikke-diskrimination
Metoder til at sikre mangfoldig repræsentation
Håndtering af mangfoldighed i hverdagen

UNDERVISERE
BIRGITTE KOFOD OLSEN, PARTNER, PH.D

EMILIE LOUISE FAURHOLDT, KONSULENT

Birgitte er jurist og har som forsker og leder på Institut for Men-

Emilie har udarbejdet analyser af implementering af FN’s

neskerettigheder, som CSR chef i Tryg og som rådgiver mere end

Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv i H&M og

15 års erfaring med at omsætte lovgivningen om anti-diskrimina-

Tryg, og har i Carve Consulting medvirket til udarbejdelse af

tion, og EU’s politiske mål på området til praksis. Hendes erfaring

rapporten ”Danske virksomheders CSR rapportering – er de

er opbygget gennem deltagelse i planlægning og praktisk imple-

parate til de nye lovkrav?”. Hun har derigennem opnået indsigt i

mentering af mangfoldighedsindsatser i England, Sverige, Norge

de mange forskellige måder, CSR kan integreres på og rappor-

og Danmark i både offentlig og privat sektor, herunder i kultur-

teres om, og omsat dem til de cases for god praksis, der indgår

institutioner. Hun har i alle årene undervist i mangfoldigheds-

i kurset. Som M.Sc. i International Udvikling og Management,

ledelse og gennemført mere end 50 workshops om mangfoldighed

har Emilie desuden solid viden om socioøkonomiske udviklings-

og ligebehandling i virksomheder, kommuner og organisationer.

processer, bæredygtighed og praktisk erfaring med projekt

For Københavns Kommune, som Birgitte er mangfoldigheds

ledelse i Sydamerika.   

ambassadør for, har hun udviklet brætspillet ”når vi er lige, men
ikke ens” og en række redskaber, der hjælper med at forankre

VIRKSOMHEDSREPRÆSENTANTER

mangfoldighedstiltag i hverdagen. Hun modtog i 2012 prisen

Vi trækker på den ekspertise og erfaring, vores kunder og sam-

som årets erhvervskvinde for sin indsats for mangfoldighed i

arbejdspartnere har i forhold til omsætning af CSR strategier til

erhvervslivet og er medlem af Ligebehandlingsnævnet.

praksis og resultater. Du vil derfor møde repræsentanter for en
række virksomheder på kurset, der har opnået god praksis på det
områder, de fortæller om. De virksomheder, der bliver præsenteret, vil afspejle deltagernes brancher og vil derfor først kunne
oplyses i tilknytning til kurset.
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DATO OG TID
Forårskursus

Efterårskursus

Torsdag den 2. juni kl. 9.00-17.00   

Torsdag 22. september kl. 9.00-17.00

MÅLGRUPPE
CSR eller HR medarbejdere, der har behov for en introduktion til mangfoldighed og til at planlægge en konkret
mangfoldighedsindsats.

PRIS
Kr. 3.850 for 1 kursusdag – inkl. materiale og forplejning
Antal deltagere 12

KURSETS METODE
Læring
Vi formidler standarder, principper, lovgivning og praksis gennem:

›
›

cases fra de virksomheder, vi samarbejder med
slides, eksempler, film, quiz, test og tjeklister

Refleksion
Vi diskuterer udfordringer og handlemuligheder eller løsninger gennem:

›

test, dilemmaer og spil

Handling  
Du omsætter din nye viden til jeres egen kontekst ved at undersøge:

›
›
›

hvad gør din virksomhed
hvad er relevant at gøre
hvordan kan I komme i gang

Hvis du ønsker mere information
om kurserne og deres indhold
eller gerne vil tilmeldes er du
velkommen til at kontakte
Emilie Louise Faurholdt
+45 20 62 98 98 | elf@carve.dk
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