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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

 Kunstmuseet og de unge ikke brugere mellem 15 og 25 år

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

 Pulje 5. International erfaringsudveksling

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

Projektet bygger på outreach og community building. 
ARKEN modtog støttemidler i ultimo 2009.I 2012 
afsluttedes projektet og i den forbindelse søgte 
ARKEN om midler til en international videndeling 
gennem organisationen The Inclusive Museum. Projektet 
blev præsenteret på Barbodos aug.2012

 Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

De unge og vore samarbejdspartnere på skoler, 
ungdomsuddannelser, skoletjenesten, museer, UU 
centre. Alle interessenter inden for undervisnings- 
og kulturverdenen.

 
Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

At få flere unge til at se museet, som et vigtigt 
dannelses- og læringsrum. At få den unge til at blive 
klogere på sig selv og dermed på samfundet.

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

Projektet er et undervisnings- , vejlednings- og 
formidlingsprojekt. Afrapporttering foregår til 
Styrelsen inden jul 2012. En del af denne 
afrapporttering er en publikation. For yderligere 



information henvises der til publikationen, som 
sendes til Kulturstyrelsen 20-12-2012.

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

Can 50 hold a 25 unge har været i ugeforløb på ARKEN 
i projektperioden og søgningen er stadig stigende. 
ARKEN mener at have fundet en vej til at de unge 
finder museumsrummet spændende, udfordrende og 
aktuelt.De tager ejerskab og ændre syn på hvad et 
museum er og kan være.(se mere i "ARKEN Brobyg")

 

 
PRAKTISKE OPLYSNINGER

 Kontaktperson gunnar.munksgaard@arken.dk

 Institutionens navn ARKEN MUseum

 
Kontaktpersons e-mail

gunnar.munksgaard@arken.dk

 Institutionens netadresse www.arken.dk

 Link til projektrapport

Samarbejdspartnere

UU center-syd, UUV Køge Bugt, UU 
Taarnby og CPH West


