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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  i menubaren 
øverst til højre. 

  

  

 

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

 Projektets titel

 Havet og Mennesket

 
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)

Tværinstitutionelt samarbejde, museet som 
vidensinstitution og samarbejdspartner, undervisning 
i det uformelle læringsrum ude og inde, flerfaglig 
tilgang til samme emne. Fagområderne natur- kultur og 
kunsthistorie.

 Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

Lærere og elever (brug af materialet) og museer i 
forhold til samarbejdserfaringer. 
Materialerne ligger tilgængeligt på bl.a. 
Naturhistorisk Museums hjemmeside, NTS-net og 
Skoletjenesten.dk

 
Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

Udvikling af flerfaglige læringsmaterialer, der 
perspektiverer emnet havet i forhold til natur-, 
kultur- og kunsthistorie med udgangspunkt i Aarhus og 
knytter sig fx til kysten, havnen eller 
institutionerne. At afprøve tæt samarbejde mellem 
mange institutioner/lærere/elever.

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

Mange typer - Dialogbaseret undervisning, 



feltarbejde, egne observationer og videns-opsamling. 

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

Der er udfærdiget en erfaringsopsamling, som er 
angivet i rapporten.

 

 
PRAKTISKE OPLYSNINGER

 Kontaktperson Pernille Mølgaard Andersen

 Institutionens navn Naturhistorisk Museum, Aarhus

 
Kontaktpersons e-mail

pma@nathist.dk

 Institutionens netadresse www.naturhistoriskmuseum.dk

 Link til projektrapport http://www.naturhistoriskmuseum.dk/Files/Billeder/Undervisning/Havet%20og%20mennesket%20rapport.pdf
Samarbejdspartnere

Anne Mette Høncke, ARoS, Sara Jensen, 
Moesgård Museum, lærere og 
lærerstuderende fra forskellige 
skoler i Aarhus med fag som biologi, 
natur og teknik, fysik, dansk, 
historie, billedkunst, samt Pernille 
Lyngsø, MMEx samt Børn og Unge, 
Aarhus Kommune. 


