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SKEMA TIL VIDENDELING OM MUSEUMSFORMIDLING

Kulturarvsstyrelsen
Museer
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon: 33 74 51 00
E-mail: postmus@kulturarv.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 2007-2010.  

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

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

 Pulje 1. Udvikling af museernes formidling

 Pulje 2. Udvikling af nye undervisningstilbud på museerne

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

Projektet arbejder med tre eksempler på integration 
af arbejdsindvandrere gennem Danmarkshistorien - dvs. 
projektet bygger på indvandringens kulturhistorie som 
genstandsfelt. 

Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

Projektets primære målgruppe er unge voksne fra 15 år 
og opefter. Der er specifikt i projektet lagt vægt på 
at udarbejde undervisningsmateriale til de gymnasiale 
uddannelser.

Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

Projektet har til formål at parallellisere tre 
integrationsforløb for at afdække afgørende faktorer 
i modtagelsen af arbejdsimmigranter, der også indgå i 
nutidens debat. Brugerne bringes gennem projektet til 
at reflektere over integrationsprocesser både i 
fortiden og i deres samtid.

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

Projektet er formidlet som en hjemmeside : 



www.velkommenher.dk og som et undervisningsmateriale 
i form af et debatspil til de gymnasielle uddannelser 
til brug for fagene historie og samfundsfag.

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

Projektets resultat er formidling af viden om 
integration på tværs af tid, og ansporing til 
reflektion og meningsdannelse hos brugeren på 
baggrund af en opfattelse af integration som en 
naturlig og nødvendig proces, der påvirkes af 
forskellige samfundsmæssige og kulturelle vilkår. 

 
PRAKTISKE OPLYSNINGER

 Kontaktperson Susanne Krogh Jensen

 Institutionens navn Immigrantmuseet/Furesø Museer

 
Kontaktpersons e-mail

skje@furesoe.dk

 Institutionens netadresse www.immigrantmuseet.dk

 Link til projektrapport

Samarbejdspartnere

Museum Amager 
Museum Lolland-Falster  
Dragør Lokalarkiv


