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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

 wwwMiddelalderenssaebydk
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)

Historie, middelalder, lokalhistorie. Projektet er 
udarbejdelse af et elektronisk 
undervisningsmateriale, der skal give baggrundsviden 
for lokalområdets historie i middelalderen, og 
inspirere klasserne til at komme ud og opleve 
historien i kulturmiljøet.

Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

Projektet er folkeskolen/grundskolens mellemtrin, 3. -
 6. klasse, men kan med lærerhjælp bruges af yngre 
årgange. Projektet er også tænkt som baggrundsstof 
for lejrskole - eller andre ture til lokalområdet.

Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

Projektets formål er at formidle lokalområdets 
middelalderhistorie. Der lægges vægt på udviklingen i 
lokalområet i periodens slutning, men også på 
generelle middelalder temaer og begreber. Projektets 
mål er også at inspirere skoleklasser til at bruge 
områdets levn i kulturmiljøet i undervisningen.

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

Undervisningsmaterialet er bygget op som en 



hjemmeside. Der er en grundfortælling, tidslinie, 
leksikon og til hvert emne og afsnit er der 
udarbejdet opgaveark med spørgsmål til emnet.

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

Projektet har resulteret i hjemmesiden 
www.middelalderenssaeby.dk,  der for sætter 
lokalområdet ind i en Danmarkshistoriesk kontekst. 
Museet har haft stor nytte af samarbejde med 
folkeskolelærere, for at ramme en undervisningsform, 
der kan bruges i praksis, og for pædagogisk at ramme 
målgruppen.

 
PRAKTISKE OPLYSNINGER

 Kontaktperson Jens Thidemann

 Institutionens navn Nordjyllands Kystmuseum

 
Kontaktpersons e-mail

jenst@saeby-museum.dk

 Institutionens netadresse www.saeby-museum.dk

 Link til projektrapport

Samarbejdspartnere

Historielærer og fagkonsulent, 
Sæbygårdskolen.
Folkekirkens skoletjeneste, 
Frederikshavn Provsti.


