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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

Identificering og Analyse: Undervisningsmaterialet Hvorfor Ribe?

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.

Sammen med en række øvrige jubilæumsprojekter i 2010 og i anledning af Ribes 1300 års fødselsdag, at 
formidle den nyeste forskning og arkæologiske viden om Ribe by´s tidligste historie til både kendte og nye 
målgrupper med interesse for historien og arkæologien i og omkring Ribe.

Elever i folkeskolens ældste klasser og i ungdomsuddannelserne Stx, HHX og HTX.

Den seneste forskning/ arkæologiske udgravninger i Ribe siden 1995, der giver ny information om 
Danmarks ældste historie og ændret billede af den tidligste historie i Ribe og omegn.
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Kontaktperson

Link til projektrapport

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

Anne-Sofie Lundtofte

Institutionens navn Sydvestjyske Museer

www.sydvestjyskemuseer.dkInstitutionens netadresse

Spændende eksempler på nye formidlingsformer, der understreger betydningen af at tale til mange 
sanser. Praktiske eksempler, der giver mulighed for vidensdeling og faglig fordybelse på flere niveauer, 
herunder også involvering af en "bedste ven" i udstillingen og meget mere - se rapport med bilag. 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Samarbejdspartnere

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

Aktivitets-udstilling byggende på arkæologisk-faglig forskning og viden,  
Reach-out-forsøg,  
Evaluering i forhold til fortsat forskning,  
Differentieret gulvbelægning m.v.

MUSKO-Center for Museumsundervisning i Sydjylland.

alun@sydvestjyskemuseer.dkKontaktpersons e-mail
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