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Projektets titel

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

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. 

  

  

Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

SKEMA TIL VIDENDELING OM MUSEUMSFORMIDLING

Den store fortælling om Vestjylland – mennesker, udvikling og landskab

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

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

Pulje 2. Udvikling af nye undervisningstilbud på museerne

Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

Udfyldelse af skema 
 
Klik på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne for information om udfyldelse af blanketten.

Projektet primære målgruppe er elever og dermed også lærere i grundskolens 9. og 10. klasser og de 
gymnasiale uddannelser. Og er dermed tilpasset disses læreplaner.

Projektet bygger erfaringerne og ideerne fra "Videnscenter for Kulturarvspædagogik" Projektet 
beskæftigede sig med landskabet og i Vestjylland, som er særligt interessant da spredt beliggende gårde 
uden landsbystruktur samt afvanding og hedeopdyrkning har skabt andre forhold end i resten af landet.
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Kontaktperson

Link til projektrapport

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

Per Lunde Lauridsen

Institutionens navn Ringkøbing-Skjern Museum

http://riskmus.dk/Institutionens netadresse

Elever og lærere udfyldte et spørgeskema efter pilotprojektet og her kom det frem at eleverne i 
overvejende grad genkendte sig selv i undervisning, samt var tilfredse tilbuddet. På samme var lærerne 
positive overfor det faglige niveau.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

http://www.riskmus.dk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=56&Itemid=28

Samarbejdspartnere

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

Foredrag, elevdebat, dialogisk undervisning. Samtidig lægger undervisningsmaterialet, som benyttes i 
forbindelse med tilbuddet, op til at elevenerne gennem original materiale og at eleverne bruges disse til at 
forstå deres eget lokalmiljø og egne fremtidsmuligheder.

Udfra erfaringer i projektet pilotklasser blev de endelige tilbud udarbejdet og indgår i museets tilbud fra 
planlægningen af skoleåret 2009/10. Samtidig ønskede der at bedre kontakt mellem museet og 
uddannelsesinstitutionerne i områder, hvilket der også er skabt.

Intrface, Vestjysk Gymnasium Tarm

pll@riskmus.dkKontaktpersons e-mail
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