»	Kfremtidens
urserne forandrer
mennesker
og løfter duften af
demokratiet til
nye højder

Fællesskaber
og viden
er magt

- Sammen får vi tingene til at ske

Vi danner mennesker til at håndtere udfordringer
i en verden, betinget af klimaforandringer.
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Invitation

Energi
Instituttet

Energi Instituttet på Samsø tilbyder banebrydende kurser.

Energi Instituttet er drevet af mennesker som professionelt arbejder med
forandring. Holdet af undervisere har gået vejen selv og har stor erfaring i
at kortlægge problemer og muligheder på tværs af brancher og sektorer .

I tæt samarbejde med Energi Akademiet har vi udbudt kurser i forlængelse
af vores arbejde med konsekvenserne af klimaforandringerne.
Nu tilbyder vi kurser målrettet mennesker, der vil lede. Vi har relevante bud
på, hvorfor der skal ageres og hvordan den enkelte finder råderum til den
bæredygtige omstilling.
På Energi Akademiet har vi i en menneskealder arbejdet efter devisen,
at vi ”får ting til at ske” – alt handler om fælleskabet, at kunne handle og
hvordan gør vi det så sammen.
Hvordan opnår vi social ansvarlighed!
Derfor inviterer vi dig eller din arbejdsplads til at tage sagen i den anden
hånd, hvor forandring ikke længere er et valg, men en nødvendighed?
Vi tilbyder et tredelt kursusforløb, hvor vi designer processer som fremmer forståelsen af fælleskabets magt. Med den viden kan vi øge den lokale
forandring i en verden, hvor konsekvenserne af klimaforandringerne udgør
den primære udfordring.
Vores metoder omhandler kortlægning af stedets “her” og hvilke ressourser, der er til rådighed. Deltagerne vil nærstudere vores metoder, som vil
give dem erfaring om, hvordan man ¨får ting til at ske¨. Med de værktøjer vil
deltagerne kunne handle aktivt på forandringer, der fordrer sund fornuft.

Instituttet er en vidensorganisation, der igennem tyve år har indsamlet data
og erfaringer relateret til, hvilke processer der fremmer social ansvarlighed.
Baseret på en menneskealder af praktisk erfaring med at afvikle kurser,
projekter og oplæg, har vi skabt positiv forandring i en verden dikteret af
fremadskridende klimaforandringer.
Energi Instituttet og Energi Akademiet arbejder strategisk med to dynamiske spor for at styre magten. Det ene spor er “Fælleskabets samfunds
erfaringer”, det andet spor er “Social ansvarlig viden om metoder til fremdrift og resultater”.
Energi Instituttet bygger sin kursusfilosofi på et program, der inviterer
mennesker og virksomheder til at sikre sig ”mod” fremtiden.
Det er på denne baggrund, at vi tilbyder kurser med det ene formål
“at gøre verden bedre.”
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Kurserne
Dette kursusprogram er designet af alle disse erfaringer og viden om,
hvordan der opnåes menneskelig og organisatorisk forandring.
Kursusprogrammernes form og indhold er udviklet af Energiakademiet.
Læs mere: http://kurser-energiinstituttet.dk/
Kursus pensum
Modul 1: Indsigt i Pionerguiden og Fælledskabs bogen.
Modul 2: Klimaregnskabsmodel og verdensmål 7.
Modul 3: Ø-funds model og demokrati.

Energi Instituttet varetager inden kursusopstart:
Personligsamtale med alle deltagere.
Fælles elektronisk infomøde og afsluttende opfølgningsmøde.
Mulighed for coaching og mentor timer.
Kursernes gennemgående undervisere arbejder til dagligt som projektledere på Energi Akademiet. Kurserne inviterer eksterne undervisere ind,
således at de lokale og globale dagsordner på bæredygtig aktivitet er i
tidsånd med udfordringer og paradokser.
Certificeringen indebærer at tre moduler gennemføres.
Modulerne udbydes to gange årligt i april og september.
Hvert modul har en varighed af tre dage.

“MENNESKER”
Vi arbejder bevidst og metodisk med deltagerne og deres
tilgang til begrebet personligt lederskab. Den proces og
bevidsthed vil over tid fremme bæredygtig handling og
tankegang i daglig ledelse.

“VELSTAND”
Vi arbejder med økonomi på tværs af bundlinjer.
Deltagerene får teoretiske værktøjer til hvordan de kan
implementere ”velstand” hjemme i virksomheden og hos
ens kollegaer.

“PLANETEN”
Vi arbejder globalt med deltagerne via vores netværk i
hele verden. Her har vi set og udført miljø og klimaplaner
som fremmer nedsættelsen af klimagas udledning.
Regnearket er et afgørende værktøj i bæredygtig ledelse.
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Mission

Praktisk

Energi instituttet udbyder tre fagspecifikke kursusmoduler. Det overordnede
sigte med kurserne er at styrke den enkelte deltager i, hvordan deres organisation kan arbejde med FN’s verdensmål nr. 7, der lyder: Hvordan vi sikrer,
at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Kurserne afvikles på Energi Akademiet.
Adressen: Strandengen 1 - 8305 Samsø.
Mail: info@kurser-energiinstituttet.dk - Att: Lederkursus.

Deltagerne får viden om, hvad et ressourcekendskab kan tilføre af vækst til
virksomhedens økonomiske bundlinjer.

Kurserne udbydes i april og i september og har en varighed
på tre dage pr. modul.
Følg med på hjemmesiden for sidste nyt.

Priser:
Hvert modul koster 18.500 DKK eks. moms pr. deltager.

Ønskes information kontakt Malene Lundén på tel: 20964458
eller ml@energiakademiet.dk

Vi anbefaler, at alle tre moduler afvikles henover en periode på
min. to år max tre år.

Sidste tilmeldingsfrist for efterårskurser er 1. juli.
Sidste tilmeldingsfrist for forårskurser er 1. februar.

Kurserne certificeres når deltagerne har afsluttet de tre moduler.

Depositum påkrævet
Der kan ikke søges orlov.
Max 25 kursister pr. hold.

Hvert kursus modul indeholder:
• Mennesker har brug for tid til at dyrke sit personlige lederskab.
• Mennesker har lyst til at gå fra det bedste til det næste.
• Velstand skaber overblik på her og nu energiforbrug.
• Velstand ved at iværksætte en netto-nul plan for virksomheden.
• Planeten har brug for afklaring og indsigt i verdensmål Nr. 7.
• Planeten er global og lokal og det skaber paradokser.

Kurserne gennemføres ved 15 tilmeldte
Energi Instituttet står for kost og logi.
Deltager står for transport til og fra Samsø.
Forberedelse
Deltager skal arbejde med en opgave, som fremmer bæredygtighedsprofilen
og som implementeres i virksomheden eller organisationen efterfølgende.
Udvalgt litteratur læses før og under kurset.
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I cirklen
er vi alle lige
På instituttet sætter vi os i rundkreds, deler intentionen om at tale med
en hensigt. Denne metode har lært os at et levende demokrati fordres
af tid til samtale.
En cirkelsamling indeholder ligedele lytning og tale, og er defineret af,
at lederskabet er delt, hvilket gør at magthierarkierne annulleres.
Vi husker det som en særlig ære, da både det hollandske kongepar og
det danske kronprinsepar besøgte os og deltog i en cirkelsamlingen om
fremtidens bæredygtige samfund.
Vi er stolte af at kunne fortælle, at vi igennem årene har afholdt op til
100 cirkelsamlinger for lægfolk og statslige besøgende.

»	Edern kyniker
er en,
kender prisen

på alting og værdien
af ingenting.
- Oscar Wilde
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Tilbagemeldinger

»

HEDENSTED - GUDENÅEN SOM DYNAMO
Social Innovation / fjernvarmeværker / politikere / borgere

 lanlagte processer gir handlekraft. Vi
P
ønskede at komme tættere på, hvordan
vi sammen får de fælles definerede
målsætninger til at virke. Øget energi
og opdagelsen af, hvad fælleskabet kan
og vil. Sammen rykker vi os nærmere
de fornuftige løsninger og verdensmål 7.

REGION MIDTJYLLAND
Regional Udvikling / Team for Bæredygtighed og Grøn Omstilling

»

 id til at få mærket efter og få defineret
T
teamets ressourcer og formål er et stort
privilegium. Samsø som sted, og Energi
Akademiet som kursusramme er unikt og
“lidt væk fra hverdagen”. Vi fik undersøgt
vores drift og udvikling med fælleskabet
som dynamo. Det kortlagde vi sammen
med Energi Instituttet.

»

VIA UNIVERSITY COLLEGE
Undervisere: Sygeplejersker / biologer / pædagoger /
ingeniører / designere

 et er svært at være jyde og samtidigt
D
skulle forklare hvor begejstrede vi var for at
samarbejde med Energi Akademiet. Vores
projekt ”Cirkulære Chancer” er enestående
og samarbejdet med jer på Energi Akademiet har kun gjort det bedre og stærkere.
Vi har været med til mangt og meget indenfor ”genren”, men hold da op hvor var det
inspirerende, generøst og dejligt afsæt for
vores videre arbejde, at være på Samsø og
arbejde sammen med Jer. Vi vil bo i jeres
baghave! Jeres oplæg var både fulde af
liv, og samtidigt ”nede på jorden”, involverende, oppe i skyerne og helt anvendelige,
- og netop den variation er i den grad sjælden – i sær samlet på ét sted og tilmed på
verdens mest visionære ø. Vi kommer igen
og igen!
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Andre
muligheder
Vi har igennem mere end tyve år haft tradition for at afholde både lokale
og globale konferencer på Energi Akademiet. Som noget nyt og i bedste
tidsånd afholder vi festivalen FOLKEDYBET.
Har I brug for faciliteter og lokaler til et arrangement, der fordrer demokrati og bæredygtighed, så er det muligt at leje vores smukke lokaler på
Samsø til at afholde møder eller konferencer.
Vi opdaterer løbende www.energiakademiet.dk
Vores ledelse og medarbejdere kan bookes til at holde oplæg om vores
arbejde med baggrund i erfaringerne med omstillingen af Samsø til
Danmarks vedvarende energi-ø, hvor vi er igang med udfasningen af olie.
- Alt dette båret af menneskers sunde fornuft.
Vi har viden om og erfaring med at agere som omstillingsagenter og kæmpe
for positiv forandring.
Har du eller I brug for et oplæg om emner indenfor bæredygtig omstilling,
FNs 17 verdensmål, lederskabsprocesser eller fællesskabernes styrke,
så kontakt os. Vi har kvalificerede oplægsholdere.
Selvom vi hører hjemme på Samsø, så rejser vi naturligvis ud i verden,
og afholder kurser eller oplæg hos jer.
Vi glæder os til at høre mere fra jer
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»	Oerpmærksomhed
den sjældneste
og reneste form
for generøsitet

- Simone Weil
ENERGIINSTITUTTET
Strandengen 1
8305 Samsø
info@kurser-energiinstituttet.dk
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