
Skema til videndeling om museumsformidling  
 
Det udfyldte skema sendes til Kulturarvsstyrelsen via 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 projektet 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. 
 
Projektets titel: 
 

Bedre Byggeskik Revival 

Hvilke pulje/puljer har projektet modtaget 
støtte fra (sæt kryds):  
 

  

Pulje 1. Udvikling af museernes formidling 
 

X 

Pulje 2. Udvikling af nye undervisningstilbud 
på museerne 
 

 

Pulje 3. Forskning i formidling  
 

 

Pulje 4. Brugerundersøgelser 
 

 

Pulje 5. International erfaringsudveksling 
 

 

Hvilket genstandsfelt/fagområde bygger 
projektet på? 

Historisk udvikling i arkitektur, byggeskik og 
bygningsudførelse. 

Hvem er projektets primære målgruppe(r) 
 

Elever på sidste år af deres htx-uddannelse. 
Eleverne har valgt et A-fag (højeste 
gymnasiale niveau) med fokus på byggeri. 
Faget omfatter 11 lektioner pr. uge (ca. 1/3 
af skemaet). Eleverne har stor viden om 
byggeri og en del har praktisk erfaring med 
byggeri. En del af fagets eksamen er at 
udføre bygningsdele.      

Hvad er projektets formål (max 300 tegn) 
 

At anvende et nyt formidlingkoncept (det 
fredede hus Bakkekammen 45 - besøgs og 
videnscenter og Holbæk Museums bygninger) 
som platform for læring for nye 
brugergrupper 
 

Hvilke formidlingsformer er projektet baseret 
på? 
 

Dialogbaseret formidling - i linje med 
teorierne om kooperativ læring. 
 

Hvad er projektets resultater og 
læringsudbytte (max 300 tegn) 
 

Ved at bruge Bedre Byggeskik og 
Bakkekammen 45, har faget fået en lokal 
forankring samt en konkret dimension og 
projektet har uden tvivl været en øjenåbner 
for eleverne. Kun to af eleverne kendte 



Bakkekammen 45 og ingen af eleverne havde 
kendskab til Bedre Byggeskikbevægelsen, der 
er stærkt knyttet til Holbæk. 

PRAKTISKE OPLYSNINGER  
Kontaktperson 
 

Anneli Kunosson 

Institutionens navn 
 

Holbæk Museum 

Institutionens netadresse 
 

www.holbmus.dk 

Link til projekt/projektrapport 
 

 

Projektets samarbejdspartnere 
 

Erhvervsuddannelsescenter Nordvestsjælland 

 


