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SKEMA TIL VIDENDELING OM MUSEUMSFORMIDLING

Kulturstyrelsen
Museer
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon: 33 74 51 00
E-mail: muse@kulturstyrelsen.dk
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
øverst til højre.

i menubaren

Udfyldelse af skema
Klik på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne for information om udfyldelse af blanketten.
Projektets titel

Museet som en del af den kreative skole
Hvilken pulje/puljer har projektet modtaget støtte fra (der er mulighed for
at tilføje og fjerne puljer)

Pulje 2. Udvikling af nye undervisningstilbud på museerne
Hvilket genstandsfelt/fagområde bygger projektet på? (max 300 tegn)

Projektet undersøger mulighederne for et museums
tætte samarbejde med folkeskole og
daginstitutionsområde omkring udvikling af fælles
forløb
Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

Projektet har henvendt sig dels til udskolingen og
dels til gruppen af førskolebørn, herunder børn med
særlige forudsætninger og behov
Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

Projektet har som mål at afsøge de muligheder, der
kan opstå, når skoler og kulturinstitutioner sammen
tænker helt nyt omkring brugen af kulturen,
kulturhistorien og kulturinstitutionerne i forhold
til udvikling af skolen. Projektet vil udfordre de
gængse opfattelser af og normer for folkeskolen.
Hvilke formidlingsformer er projektet baseret på? (max 300 tegn)

Projektet har omfattet dels projektarbejde i
udskolingen, dels udvikling af sansebåret, visuel og
digital formidling til førskolegruppen

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

Konkret er der produceret en række QR-koder med
formidling i byrummet i Randers og en digital
fortælling omkring oldtiden. Projektets læring består
bl.a. i, at der kan være stort udbytte i at tænke ud
af boksen for at nå et "fælles tredje", ikke mindst i
forhold til elever med særlige behov.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Kontaktperson

Jørgen Smidt-Jensen

Institutionens navn
Kontaktpersons e-mail

Museum Østjylland
jsj@museumoj.dk

Institutionens netadresse

www.museumoj.dk

Link til projektrapport
Samarbejdspartnere

Hadsundvejens Skole, Randers
Udviklingsafdelingen, Børn, Skole og
Kultur, Randers Kommune

