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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

 Kulturarvsundervisning - fra indskoling til ungdomsuddannelser

 
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 bygger på alle Museum Midtjyllands 
fagområder fordelt på museets fem afdelinger. Det 
er;: industri, tekstilindustri, energiformer, 
kulturmiljø og landskabets udvikling, arkæologi og 
hedebrug.

 Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

Børnehaver, 0.-10. klasse, gymnasier, HF, HTX, STX.

 
Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

Museum Midtjylland udvikler i samarbejde med 
skoleforvaltningerne i Herning og Ikast-Brande 
kommune en række tværfaglige undervisningsforløb i 
kulturarven, med tilbud fra indskoling til 
ungdomsuddannelser, baseret på Museum Midtjyllands 
fagområder.

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

Klasseundervisning, museumsbesøg, IT-baseret 



undervisning (app, blogs).

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

Nye formidlingskasser ift. 
undervisningsinstitutionernes målsætning på tværs af 
afdelingerne til brug på museerne og i klassen. 
Desuden udvikling af talentforløb for særligt 
begavede elever sammen med Herning Kommune. Museets 
formidling er blevet mere moderne og stærkere af et 
bredt samarbejde.

 

 
PRAKTISKE OPLYSNINGER

 Kontaktperson Charlotte Lindhardt

 Institutionens navn Museum Midtjylland

 
Kontaktpersons e-mail

charlotte@herningmuseum.dk

 Institutionens netadresse www.museummidtjylland.dk

 Link til projektrapport

Samarbejdspartnere

Silkeborg Museum, Museumsundervisning 
Midt Nord , Ringkjøbing-Skjern 
Museum, Sydvestsjællands Museum, 
Museet for Varde By og Omegn, Herning 
Kommune, Ikast-Brande Kommune, Center 
for Undervisning i Herning.


