
Kontaktperson

Link til projektrapport

Projektets titel

Hvilket genstandsfelt/fagområde bygger projektet på? (max 300 tegn)

Hvad skal skemaet indeholde? 
 
Formidlingsprojekter, der har modtaget tilskud fra Kulturarvsstyrelsen, skal udarbejde en 
afsluttende rapport, som indeholder evaluering af projekter og refleksioner over medarbejdernes 
læringsudbytte. Rapportens konklusioner gengives i dette skema. 
 
Hvad skal oplysningerne bruges til? 
 
Oplysningerne er beregnet til offentliggørelse og systematiseret videndeling mellem danske 
museer om formidlingsprojekter inden for kunst-, kultur-, og naturarv, der har modtaget støtte 
fra formidlingspuljerne.  
 

Gem kladde Hvis du vil gemme en kladde af din ansøgning, skal du klikke på  i menubaren 
øverst til højre. 

  

  

Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

 
SKEMA TIL VIDENDELING OM MUSEUMSFORMIDLING

Fattigdommens stemmer

Hvad er projektets resultater og læringsudbytte? (max 300 tegn)

Nils Valdersdorf Jensen

Institutionens navn Forsorgsmuseet

www.forsorgsmuseet.dkInstitutionens netadresse

Hvilken pulje/puljer har projektet modtaget støtte fra (der er mulighed for 
at tilføje og fjerne puljer)

Kulturstyrelsen 
Museer 
H.C. Andersens Boulevard 2 
1553 København V 
Telefon: 33 74 51 00 
E-mail: muse@kulturstyrelsen.dk  
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For brugeren vil slutproduktet bestå af refleksion, perspektiv og større viden om et emne, 
der til stadighed bliver debatteret - samt en vedkommende oplevelse. 
For museet har projektet afstedkommet viden om hvilke formidlingsformer, der er 

 
PRAKTISKE OPLYSNINGER

Pulje 1. Udvikling af museernes formidling

Hvilke formidlingsformer er projektet baseret på? (max 300 tegn)

Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

Udfyldelse af skema 
 
Klik på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne for information om udfyldelse af blanketten.
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En app, hvor fattiggårdens beboere og ansatte gennem tiderne giver liv og stemmer både 
til de udstillede genstande og interiører og til en fortælling om fattigdom i historisk 
perspektiv 
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Projektets primære mål er, at brugeren, ved at opleve levende fortællinger om fortidens 
og nutidens fattigdom, ser forskelle og ligheder mellem før og nu, og på den måde får 
perspektiveret den igangværende debat om fattigdom. Debatten skal forankres på 
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Den primære målgruppe er familier med større børn og voksne brugere. Projektet har et 
tværgenerationelt sigte, og vil derfor gerne appellere til de familier, hvor bedsteforældre 
deltager. Samtidig har projektet et undervisningsfokus.
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Nyere tids socialhistorie.

nvj@svendborgmuseum.dkKontaktpersons e-mail



Samarbejdspartnere
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66

Kirkens Korshær i Svendborg og Mødrehjælpen Odense


