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Hvem er jeg?

Dorthe Bjerre - Indehaver af SYNERGII

Arbejdet med bysamarbejde og byledelse siden 2007

Eksempler på kunder:

- Holbæk Kommune 
- Holstebro Kommune 

- Aalborg Kommune 

- Vordingborg Kommune 

- Næstved Kommune 
- Vejle Kommune

- Aabenraa Kommune

Jurymedlem i kåring af Danmarks Bedste Handelsby 2016



Fakta og tendenser

• Kommunernes indbyrdes konkurrence er skærpet

• Vi flytter fra Land til By
– byer er blevet et positivt sted at være

• Bymidten er blevet ”en spiller”
– bosætning, uddannelser, kultur og erhverv

• Nye købs- og forbrugstendenser



Baggrund

Kompetencegruppen, som er en af 5 arbejdsgrupper i 
Byledelsen i Aabenraa, har besluttet at iværksætte et 
uddannelsesforløb for forretningerne i Aabenraa 
bymidte. 



Uddannelsen

• Uddannelsen skal foregår ude i de enkelte 
forretninger og det er via dialog og diskussion  
mellem forretningerne, opkvalificeringen forgår. 

• Forretningerne som tilmelder sig forløbet inddeles i 
grupper af 3 og 3.

• Produktkendskab er ikke afgørende, men derimod at 
dele viden om drift og udvikling af forretningen og 
samarbejdet på tværs af forretningerne i bymidten.  

• Afsættet for uddannelsen er således at videndele på 
tværs af forretninger og produkter.



Temaer

Uddannelse består af 4 temaer:

• Dekoration, facader og indretning.

• Værtsskab

• Personale

• Sociale medier



Metode

• Hver tema indledes med et foredrag at en specialist, 
der kan inspirere deltagerne om emnet. Alle 
forretningerne samles således til et opstartsmøde, 
hvor deltagerne inspireres med ny viden om temaet. 

• Efterfølgende skal forretningerne så i grupper, 
bestående af 3 forretninger, ud i de enkelte 
forretninger og diskutere hvordan den enkelte 
forretning kan forbedres, ændres og optimeres 
indenfor de respektive tema.



Proces

Grupperne sammensættes af kompetencegruppen når 
tilmeldingsfristen er udløbet. 

Forretningerne kan afgive ønske om hvem de gerne vil i 
gruppe med, men det er kompetencegruppens opgave, 
at sammensætte forretningerne således vidensdelingen 
på tværs af produktområder bliver så bred som mulig.



Hvornår?

Det er så op til forretningerne selv af bestemme, 
hvornår de vil mødes i de enkelte måneder.

Altså tidspunkter og rækkefølgen af hvilken af de 3 
forretninger der skal besøges. 



Hvem kan deltage?

Det op til de enkelte forretninger selv af bestemme 
hvem, der skal deltage fra forretningen. 

Er det kun ejeren eller forretningsbestyren eller 
samtlige ansatte der skal deltage! 

Kompetencegruppen ønsker dog, at så mange som 
muligt involveres i diskussionerne.



Pris for uddannlesen

Prisen for deltagelse er lav, idet kompetencegruppen 
har skaffet ekstern finansiering. 

Hver enkelt forretning skal således kun betale

500 kr. 

for hele forløbet.



Kompetencegruppen er tilstede 

Alle vil modtage en mail med beskrivelse af 
uddannelsen herunder tilmeldingsblanket!

NB: Uddannelsesforløbet gennemføres ved min. 21 
tilmeldte forretninger! Så det burde ikke være et 
problem 

Hvordan tilmelder I jer



Tak for tiden

Dorthe Bjerre

SYNERGII

T: 20 777 998

W: synergii.dk

@: dorthe@synergii.dk


