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Opgavebeskrivelse 
 
 

Til udarbejdelse af Potentialeplan for Skårup Sogn 
 
 

Maj 2020  
 

 
 
Arbejdsgruppen for Skårup Sogn inviterer konsulenter til at byde på opgaven med at udarbejde 
potentialeplanen for Skårup Sogn.  
 
 
1. Beskrivelse af området Skårup Sogn 
Skårup Sogn er et lokalområde med masser af aktivitet, der ligger naturskønt på Sydøstfyn med rig 
adgang til skov, strand og vand. Området har i et par århundreder været præget af et livligt 
læringsmiljø centreret omkring det nu nedlagte seminarium, og et stærkt fællesskab og aktivt 
foreningsliv gør den dag i dag området til et attraktivt sted for folk i alle aldre.  
 
Med to gode skoler, mange sportsfaciliteter og et rigt kulturliv, har området oplevet øget tilvækst i 
en periode hvor mange landbysamfund kæmper for at overleve. Men i Skårup Sogn trives ny-
tilflyttede børnefamilier side om side med ældre seniorer og selvstændigt erhvervsdrivende.  
 
Borgernes engagement og sammenhold ses især i Skårup Kultur og Idrætscenter og områdets 
andre forsamlingshuse, hvor der arrangeres og afholdes kunstudstillinger, halloweenfester, 
ungdomsklub, foredrag, fitnesscenter, fællesspisning, musikaftener, selvfølgelig en masse sport og 
meget mere.  
 
 
2. Formål med potentialeplanen 
I samarbejde med Svendborg Byråd, ønsker Arbejdsgruppen for Skårup Sogn at få udarbejdet en 
potentialeplan for området Skårup Sogn (postnummer 5881). Potentialeplanen har til formål at 
favne borgernes målsætninger, ønsker og visioner for deres lokalområde. Potentialeplanen skal 
bidrage til fortsat at skabe nyt lokalt engagement, og skal fungere som et værktøj for Skårup Sogn 
og Svendborg Byråds arbejde med at udvikle lokalområdet.  
 
Værktøjet skal være med til at sikre de rette rammer og understøtte de rette lokale handlinger, der 
kan understøtte det gode liv i lokalområdet, herunder i arbejdet med større lokale 
udviklingsprojekter. De mennesker, der bor i lokalområdet, er dem, der er bedst til at vurdere, hvad 
der skal til. 
 
 
3. Opgaven 
Potentialeplanen skal udvikles i et tæt samspil med borgerne i Skårup Sogn. Lokalområdet skal 
inddrages og tage ejerskab for både udarbejdelsen af planen, samt den efterfølgende udmøntning 
af planens handlingspunkter. Det kan for eksempel ske via workshops, borgermøder, 
borgerundersøgelser og byvandringer med lokale aktører.  
 
Potentialeplanen skal have et udviklingsmæssigt fokus med blik på de eksisterende ressourcer i 
lokalområdet, og skal indeholde følgende elementer: 

1. Beskrivelse af en fælles retning og vision for området 
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2. Beskrivelse og analyse af lokalområdets karakter, kvaliteter, potentialer 
(udviklingsmuligheder), eksisterende aktiviteter og foreninger og udfordringer 

3. Handlingskatalog, der beskriver konkrete kortsigtede og langsigtede projekter 
og indsatsområder som området vil arbejde videre med. 

 
Udarbejdelsen af Potentialeplanen for Skårup Sogn skal være baseret på en proces der som 
minimum indeholder 2 Borgermøder (et til opstart og information, et til dialog og feedback) og en 
bredt funderet borgerundersøgelse.  
 
Potentialeplanens metode skal indeholde lokalt indsamlet data, blandt andet gennem ovennævnte 
borgermøder, borgerundersøgelse med mere.  
 
Potentialeplanen skal afslutningsvis formidles som to produkter:  

1. En rapport, der analyserer og beskriver det ønskede indhold, samt processen med 
dataindsamling, borgerinddragelse og borgerdialog.  

2. En pixiudgave af rapporten, der gennem en levende formidling gør undersøgelsens 
hovedkonklusioner tilgængelig til den brede lokale målgruppe (se gerne Forum 5762s 
Udviklingsplan som eksempel på det ønskede format og formidlingsform). 

 
 
4. Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger: 

 Beskrivelse af potentialeplanens struktur og emner 
 Oplæg til metode, proces og tidsplan 
 Redegørelse for tilbudsgivers og de til projektet tilknyttede medarbejderes erfaring med 

tilsvarende opgaver, herunder fyldestgørende CVer og evt. Referencer 
 Ideer, forslag og yderligere input til indhold og struktur er meget velkomne 
 Samlet pris ekskl. moms med estimeret timeforbrug til gennemførelse af opgaven 
 Eksempler på relevante tilkøb 
 Fastpris (ekskl. Moms) på tillægstimer ved evt. tilkøb -er der tale om forskellige timesatser 

bedes dette specificeret 
 
 
Tilbuddet sendes til XX på mail XX inden XX. Juni 2020.  
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende opgaven kan rettes til XX på tlf. XX og mail XX.
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