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Boost Sydfyn skal skabe vækst 
 

Kreative iværksættere fra Sydfyn og øerne får plads på et ni måneder langt uddannelsesforløb i at 
”booste deres business”. 
 
”Udviklingen i verden de kommende år afhænger af to grupper. Iværksættere og undervisere”. Det vurderer 
den amerikanske bestsellerforfatter, Brendon Burchard, som er stifter og leder af Experts Academy. Netop 
derfor er et uddannelsesforløb i vækst vejen frem for både kreative iværksættere og Sydfyn. 
 
Boost Sydfyn 1.0, som forløbet hedder, bliver udbudt af Fremtidsfabrikken Sydfyn. Forløbet begynder til 
september, varer ni måneder og foregår lokalt på Sydfyn og øerne. Kravene til deltagerne er, at de ønsker 
vækst og udvikling af deres virksomhed – og at de ikke mindst har fightervilje til at gå efter succesen. 
 
”Der er masser af innovative idéer og vækstvisioner på Sydfyn. Uddannelsesforløbet bliver rammen, hvor 
deltagerne kan udvikle sig selv og deres virksomheder til vækst”, siger Susanne Linnet Aagaard, projektleder 
på Fremtidsfabrikken. ”Vi er meget ambitiøse med uddannelsesforløbet og stiller tilsvarende store krav til 
deltagerne. Vi ved, at evnerne er der, og at vi sammen kan skabe vækst og resultater”, siger hun. 
 
Indholdet i Boost Sydfyn 1.0 bygger ikke mindst på de ønsker, som kreative iværksættere har givet udtryk for 
på brainstormingmøder i foråret. Foruden ni faglige moduler om innovation, strategisk ledelse, netværk, 
branding og kommunikation får deltagerne netværk, events, en personlig coach og individuel undervisning og 
vejledning indenfor temaer som websider, personligt salg, samarbejdsaftaler og økonomistyring.  
 
I Boost Sydfyn 1.0 er der ligeledes indarbejdet tværgående samarbejde hen over kommunegrænserne samt 
mellem iværksætterne, kommunalt ansatte og erhvervsrådgiverne for at fremme den gensidige forståelse og 
styrke den sydfynske vækst.  
 
”Netværket mellem deltagerne får høj prioritet, da det giver muligheden for, at de kan støtte hinanden i en 
vedvarende vækst, når uddannelsesforløbet er slut”, forklarer uddannelseskonsulent Hanne Raunsmed, 
Fremtidsfabrikken. 
 
Underviserne i Boost Sydfyn er udvalgt ud fra spidskompetencer, personlige erfaringer samt engagementet i 
at skabe vækst på Sydfyn. Underviserne i de faglige moduler er 

Søren Laursen, Loop Company (ledelse og strategi) 
Julie Kjær-Madsen, Loop Company (innovation) 
Lars Rasmussen, Vid & Sans og Ida Borch, Viden Nu (netværk og sociale medier) 
Peter Julius, Red Ink (branding og kommunikation) 

 
”I valget af undervisere er vi gået efter de bedste – dem med ekspertise, kant og noget særligt at byde på. 
Deltagerne skal inspireres og begejstres samtidig med, at de får viden og redskaber til at udvikle deres 
virksomhed”, siger Hanne Raunsmed.  
 
I første omgang er det planen at etablere fire hold. Et i hver kommune. De bedste fra hvert hold får om et år 
muligheden for at gå videre på Boost 2.0 med global innovation. 
 
Selve uddannelsesforløbet koster ikke deltagerne en krone, men de investerer i alt 20 dage på undervisning 
og udviklingsarbejde med egen virksomhed.  
 
Ansøgningsfrist er den 14. juni. Kreative iværksættere kan finde oplysninger om uddannelsesforløbet, 
undervisere, ansøgningsskema, optagelsesinterviews mm på www.fremtidsfabrikken.com.  

http://www.fremtidsfabrikken.com/
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INFORMATIONSMØDER  
 
Langeland:  Mandag den 6. juni, kl. 14.00-16.00 Øhavsmarked, Torvet Rudkøbing 
 Mandag den 6. juni, kl. 16.00-18.00 VUC Langeland, Havnepladsen 5, Rudkøbing 
 
Svendborg:  Tirsdag den 7. juni, kl. 16.00-18.00 Huset Siloam, Dronningholmsvej 61, Svendborg 
 
Ærø:  Onsdag den 8. juni, kl. 15.30-17.30 Den Grønne Gren, Vester Bregninge 17, Ærøskøbing  
 
Faaborg-Midtfyn:  Torsdag den 9. juni, kl. 16.00-18.00 Ringe Bibliotek, Algade 40, Ringe 
 

 
  

 
FAKTABOX 
 
Fremtidsfabrikken er et treårigt udviklingsprojekt etableret Sydfyns UdviklingsSamarbejde, der er et 
samarbejde mellem kommunerne Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø.  
 
Det fælles mål er inden 2014 at skabe 20 procent flere iværksættere og øge overlevelsesraten med 50 
procent. ”Boost Sydfyn 1.0” er en vigtig brik i at realisere den plan. 
 
Fremtidsfabrikken definerer en kreativ iværksætter som en der arbejder innovativt og udviklingsorienteret 
med processer eller produkter for at drive og/eller udvikle en virksomhed. 
 

 
 
Kontaktpersoner:  
Projektleder Susanne Linnet Aagaard, susanne.linnet.aagaard@svendborg.dk, tlf. 30 18 58 00 
Uddannelseskonsulent Hanne Raunsmed, hanne.raunsmed@svendborg.dk, tlf. 30 18 58 02 
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