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Vision 

Cphbusiness tilstræber at være de studerendes, virksomhedernes og medarbejdernes 

foretrukne erhvervsakademi, og som uddannelsesinstitution at gå foran også på 
miljøområdet. Derfor har Cphbusiness, med Cphbusiness Laboratorie og Miljø som 

pilotafdeling, et ønske om at blive det første erhvervsakademi i Danmark, som opnår 
en miljøcertificering i henhold til den internationale miljøledelsesstandard ISO14001 
og dermed være et forbillede for andre uddannelsesinstitutioner. 

Der er generelt i samfundet en øget opmærksomhed på miljø- og bæredygtighed, og 
der efterspørges kompetencer indenfor området. Vi vil i vores undervisning bidrage til, 

at vores studerende tænker miljø- og bæredygtighed ind i problemløsninger ude hos 
virksomhederne. Det skaber værdi for dem, da miljø- og bæredygtighed er blevet en 

vigtig konkurrenceparameter.  

I arbejdet med at implementere og videreudvikle vores miljøledelsessystem, vil vi 

søge international viden og erfaringer fra udlandet om bedste praksis fra besøg på 
uddannelsesinstitutioner, konferencer m.m. 

 

Miljøpolitik 

• Vi vil gennem vores praktiske tilgang til undervisningen samt viden-samarbejde 
med erhvervslivet fremme miljømæssige og bæredygtige løsninger. 

 

• Vi vil skabe miljøbevidste og engagerede studerende og medarbejdere, der 

tænker både miljø og arbejdsmiljø ind i studie- og arbejdsdagen. 

 

• Vi vil arbejde struktureret med miljømål og forsøge at reducere vores 
miljøpåvirkninger og proaktivt bidrage til at sikre løbende miljøforbedringer.   

 

• Vi vil begrænse miljøbelastningen i driften af Erhvervsakademiet, herunder de 

fysiske rammer, samt praktisere indkøb af miljøvenlige produkter, hvis muligt.  

 

• Vi vil i vores virke som uddannelsesinstitution overholde gældende love og 
regler indenfor miljøområdet.  
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Sammenhæng mellem de 7 Cphbusiness værdier og vores Miljøvision- 
og politik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Værdien af at 
andre taler godt 

om os 
Vision: Cphbusiness vil gerne være de 
studerendes, virksomhedernes og 

medarbejdernes foretrukne 
erhvervsakademi, og som 
uddannelsesinstitution gerne gå foran 

også på miljøområdet 

Værdien i at 

gøre det man 
brænder for 

Miljøpolitik: Vi vil skabe miljøbevidste og 
engagerede studerende og medarbejdere, 

der tænker både miljø, arbejdsmiljø og 
bæredygtighed ind i studie- og 

arbejdsdagen 

 

Værdien af et 

godt håndværk 
Miljøpolitik: Vi vil gennem vores praktiske 
tilgang til undervisningen samt viden-

samarbejde med erhvervslivet fremme 
miljømæssige- og bæredygtige løsninger 

 

 

Værdien af at få 

en god ide 

Værdien i at se 

længere end 
Valby Bakke 
 

Vision: I arbejdet med at implementere og 
videre udvikle vores miljøledelses-system, 

vil vi søge international viden og 
erfaringer fra udlandet om bedste praksis 
fra besøg på uddannelsesinstitutioner, 

konferencer m.m. 

Værdien af at 

udvikle sig 

Værdien i 
uddanne dem 

der er brug for 
 

Vision: Der er generelt i samfundet en 
øget opmærksomhed på miljø- og 

bæredygtighed, og der efterspørges 
kompetencer indenfor området. 


