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BYUDVIKLING AF BORGERGADE  

 
Hos Geopartner kan du møde kvindelige landinspektører og kort- og landmålingsteknikere, 
der til daglig arbejder med byplanlægning, rådgivning og ejendomsudvikling.  
 
På denne dag inviterer Geopartner indenfor til en dag med byudvikling af Borgergade i 
Silkeborg, hvor Salling Group åbner en ny detailbutik. Du skal være med til at planlægge, 
hvor den nye butik skal ligge, og blive klogere på alle de ting, Geopartner tager højde for, 
inden en ny butik skyder op af jorden.  
 
Under besøget får du en forsmag på byudvikling og landmåling samt et billede af, hvad en 
karrierevej inden for landinspektørvidenskab kan føre til. 

Forberedelse 

Pigerne skal forud for besøget: 

• Besøge virksomhedens hjemmeside på www.geopartner.dk og undersøge, hvilke 
produkter/services de tilbyder  

• Se denne film om virksomheden: https://geopartner.dk/om-os/hvem-er-vi/ 
• Forberede spørgsmål til de kvindelige medarbejdere om karrierevalg og/eller tanker 

ifm. uddannelsesvalg 

 

 

 

 

 

 

(Se program på næste side)  
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Program for dagen 

Tidspunkt Aktiviteter 

09.00 - 09.15 Fælles velkomst v. Cathrine Jensen fra Geopartner  

09.15 – 09.45 Rundvisning på kontor og smugkig på teknisk udstyr  

09.45 – 10.00  Pause  

10.00 - 10.15 Karriereoplæg: ”Min vej til landinspektør” 

10.15 – 10.30 Karriereoplæg v. Anne Roesen Sandberg og Mia Kovdal Jørgensen: 

”Livet som Kort- og landmålingstekniker” 

10.30 – 10.45 Præsentation af workshop samt inddeling i hold  

10.45 – 11.45 Workshop 1: Planlægning og ejendomsudvikling 

11.45 - 12.15 Frokost 

12.15 - 13.15 Workshop 2: Landmåling 

13.15 – 13.30 Hvordan ser ejendomsudviklingsprojektet ud i dag?   

13.30 – 13.45 Opsamling på workshops  

13.45 - 14.00  Evaluering og tak for i dag 

 

Praktisk information 

• Tid: 2. oktober 2019, kl. 09.00-14.00  

• Sted: Geopartner i Silkeborg, Bredhøjvej 5, 2.sal, 8600 Silkeborg 

• Kontaktoplysninger: Stine Kreuz Moestrup, skm@geopartner.dk, tlf. 40760756   

• Skolen skal kontakte virksomheden på dagen, hvis de bliver forsinket 

• Forplejning: Geopartner giver frokost  

• Beklædning: Flade sko og praktisk varmt tøj  

 


