
Moderator introducerer det overordnede princip

 •   ESG er omdrejningspunktet, hvor hvert bord har en opgave indenfor enten E, S eller G
 •  Indenfor hvert bogstav er der 3 opgaver, dvs. samlet 9 opgaver

Først skal I organisere jer

 •   Hvert bord består af ca. 8 personer
 •   Deltagerne præsenterer sig kort for hinanden og deler sig derefter i en gruppe A og en gruppe B
 •   Selve arbejdet er organiseret i 2 runder. De to grupper arbejder selvstændigt i Runde 1, mens begge grupper mødes i Runde 2 

for at danne bordets fælles svar
 •   Hver runde varer ca. 30 minutter. Den første runde er lidt længere, fordi I skal nå at introducere jer for hinanden

Og så skal I løse opgaven: I skal lave 3 svar

 •   På bordet ligger 3 identiske arbejdsark: et til gruppe A, et til gruppe B og et til bordets fælles løsning
 •   Arbejdsarket indikerer om bordet arbejder med E, S eller G – både via øverste venstre hjørne, men også via farvekoden
 •   I øverste højre hjørne angives bordnummer, som også er jeres gruppenummer
 •   På arbejdsarket er beskrevet et dilemma samt et spørgsmål. Hertil knytter sig 3 svarmuligheder. Gruppen skal vælge, hvad den 

vil svare. I må gerne lave flere svar til hvert spørgsmål
 •   Både Gruppe A og Gruppe B skal svare på de 3 spørgsmål i Runde 1. Men Gruppe A starter med spørgsmål 1, mens Gruppe B 

starter med spørgsmål 3. På den måde sikrer vi, at I tilsammen når det hele. Gruppen drøfter sine holdninger og argumenter til 
sine svar og sørger for at nedskrive disse på arket

 •   Efter Runde 1 vender bordets 2 grupper sig til hinanden. Hver gruppe fremlægger deres valg samt holdninger og argumenter.  
På baggrund heraf finder bordet frem til en fælles løsning, som nedskrives på det tredje ark

 •   Når Runde 2 er gennemført, sørger gruppen for at aflevere den færdige løsning med gruppens samlede 3 svar hos Analysebordet
 •   Opgaven er løst (og der er kaffe J)

Instruktion
SUSTAINABLE
LEADERSHIP
LIVE!


