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Sammen skaber 
vi de gode rammer for 

trivsel og udvikling
Vi giver overblik og 
sikrer, at haller og sale 
bruges rigtigt.

Vi sikrer en nem og 
tryg adgang til haller 
og sale.

Vi skaber fleksible, 
rene og velholdte 
fysiske rammer i et 
samarbejde mellem 
brugerne.

Vi sikrer relevant 
kommunikation og 
information, der 
hjælper brugerne til en 
god oplevelse før, under 
og efter brug af haller 
og sale.

Vi skaber en struktur for 
et stærkt gensidigt 
samarbejde med 
foreningerne. Strukturen 
understøtter brugernes 
behov og den løbende 
udvikling.

DEN GODE 
BRUGER-

OPLEVELSE
  

 

 

· Vi vil udarbejde retningslinjer for, 
   hvordan brugerne skal lukke 
   haller og sale.
· Vi vil udarbejde en vejledning til 
   chip-systemet.
· Vi vil udarbejde retningslinjer for, 
   hvordan brugerne får udleveret nøgler.

· Vi vil etablere et rengøringskit.
· Vi vil udarbejde et design til hallerne.
· Vi vil oprette et system for glemt tøj.
· Vi vil etablere wifi til alle.· 

· Vi vil sikre brugerne overblik i haller 
   over haltider, aflysninger, booking m.v..
· Vi vil tilstræbe hurtig tilbagemelding 
   på henvendelser og spørgsmål.
· Vi vil etablere en platform til 
   kommunikation med brugere af haller 
   og sale.

· Vi vil oprette brugergrupper.
· Vi vil udarbejde en drejebog for 
   samarbejdet og gensidige kontakter.
· Vi vil kommunikere og forventnings-
    afstemme.
· Vi vil se på, hvordan vi bedst udnytter 
    arealer og samler aktiviteter.

Booking
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“Jeg har nem
og tryg 

adgang til 
haller og sale.”

 

 

“Her er 
rent, pænt og 

velholdt..”

 

 

“Det er let 
at booke – også 

når der er 
løbende 

ændringer.”

 

 

“Jeg har et 
godt overblik
over hallens 
aktiviteter og
 muligheder.”

 

 

“De fysiske 
rammer er fleksible 

og understøtter 
vores fremtidige 

behov.”

 

 

“Jeg ved altid 
hvad der sker i 

hallerne, for jeg får 
relevant information, 

før, under og efter 
brug af haller 

og sale.”

“Jeg bidrager 
til en stærk 

samarbejdsstruktur 
mellem relevante 

samarbejdspartnere 
og Silkeborg 
Kommune.”

 

“Jeg oplever, 
at der lægges 

vægt på åbenhed 
og fælles ansvar.”

 

 


