MUSEUM MIDTJYLLAND
Vestergade 20
7400 Herning
museummidtjylland.dk

20.05.2020

MUSEUM MIDTJYLLAND

Undervisning, ældretrivsel og endnu mere kultur og historie til alle
I kølvandet på de seneste tre års støt stigende besøgstal, dynamiske udvikling og
generelle fremgang på alle planer, ansøger Museum Midtjylland hermed om et tilskudsbidrag på 975.000 kr. om året.
Bidraget skal anvendes til at styrke museets videreudvikling af to hovedindsatsområder:
•

•

Etablering af en fast og endnu mere aktiv undervisningstjeneste, der bl.a.
vil kunne tilbyde og facilitere gratis læringsforløb til kommunens institutioner, mange skoler og uddannelsesinstitutioner
Styrkelse af vores nuværende arbejde med ældretrivsel, som spænder fra
erindringsformidling til ældre demente og over til museet som socialt og
aktiverende rum for frivilligarbejde

UNDERVISNINGSTJENESTEN – LÆRING FOR (OG OM) LIVET
Museum Midtjylland besidder en stab bestående af stærkt kompetente museumsinspektører og museumsværter, som også er dygtige formidlere – og som hidtil
har varetaget undervisningen i museets regi. Men i takt museets stigende professionalisering, øgede besøgstal og publikumsmæssige rækkevidde henover de seneste år, har museet nået et punkt, hvor der er et udtalt behov for en fuldtidsansat
medarbejder med specifikke kompetencer inden for læring og didaktik.
En undervisningstjeneste med en dedikeret, nøje udvalgt og yderst kompetent,
faglig medarbejder vil utvivlsomt rumme exceptionelle udviklingsmuligheder for
museet – men også for kommunens skoler og institutioner, børn og unge såvel
som private borgere. Der er derfor behov for en medarbejder, som kan være ansvarlig for etableringen samt udviklingen af en formaliseret undervisningstjeneste,
som det ses på andre museer – og som kan varetage og facilitere læringstiltag for
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kommunens skoler og institutioner i samarbejde med en deltidsansat undervisningsassistent. Innovative tiltag som vil spænde fra de helt mindste og op til de
ældste elever og studerende. Det vil sige fra læringsforløb for børnehavebørnene
på Tekstilmuseets Børnefabrikken, hvor de mindste museumsgæster kan lege sig
ind i områdets stærke tekstilhistorie gennem introduktionen til mand-kone-fabrikken, og dermed få bedsteforældrenes egen historie og opvækst ind under huden.
Til workshops og læringsforløb om kritisk kildetilgang, materialelære og innovations- og entrepreneurship for de gymnasiale og videregående uddannelser. Og alt
det imellem.
Udover den gevinst, som tilbuddet vil udgøre for kommunens institutioner og skoler samt åbenlyse kvalificering af museets undervisning og medarbejderstab, som
dette vil medføre, vil det også bidrage til en øget og positiv udvikling af museets
generelle formidlingsprofil og aktivitetstilbud til alle kommunens borgere - i tæt
samarbejde med museets direktør, nuværende formidlingschef og inspektører. Inden for det sidste år har Museum Midtjylland udviklet workshops, aktiviteter og
kreaklubber for både ældre og yngre dele af publikummet med stor succes – og
med overtegnede ventelister. Disse tilbud vil vi kunne underbygge i samarbejde
med undervisningstjenesten – og dermed højne det læringsmæssige og didaktiske indhold helt generelt på tværs af museets tilbud og forskellige platforme.
Dermed vil en undervisningstjeneste på Museum Midtjylland ikke kun komme skolerne og institutionerne til gode – men også kommunens borgere i al sin helhed.
Herudover vil det også bidrage til en større mobilitet set ift. museets evne til at
støtte op omkring kommunale satsninger helt generelt; hvad enten der er tale om
festivaler, større sportsarrangementer eller noget helt tredje.

ÆLDRETRIVSEL – FRA ERINDRINGSCAFEER TIL FRIVILLIGHED
Museum Midtjylland har et stærkt ønske om ikke kun at arbejde med kommunens
yngste borgere i form af daginstitutionerne, skolerne, de gymnasiale og videregående uddannelser. Derfor er en del af den fremsendte ansøgning specifikt målrettet en styrkelse af vores nuværende og påbegyndte arbejde med ældretrivsel. Et
område som spænder fra erindringsformidling til ældre demente og over til museet som socialt og aktiverende rum for frivilligarbejde.
I 2019 igangsatte Museum Midtjylland et projekt, som arbejder med erindringsformidling. Projektet er inspireret af Den Gamle Bys arbejde med demente ældre –
og trækker på erfaringer herfra, men tilpasset Museum Midtjyllands egne rammer
og virkelighed. Formålet med projektet er at tilgodese en udsat og ofte overset
borgergruppe ved at uddanne erindringsformidlere på dagcentrene, som selv –
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uafhængigt af museet – kan varetage erindringsformidling til ældre demente borgere. Projektet fik i indeværende år 84.000 kr. i støtte- og udviklingsmidler fra Kultursamarbejdets Sundhedspulje. At Museum Midtjylland dog besidder nogle
unikke rammer ift. også selv at facilitere erindringsformidling, er der dog ingen tvivl
om. Det er derfor et udpræget ønske, at museet internt kan tilbyde arrangementer
til kommunens ældre med fast frekvens i form af eksempelvis erindringscafeer,
som faciliteres af og på museet.
I tilknytning til museets erindringsformidlingsarbejde, er Museum Midtjylland med
alle sine besøgssteder også rammen for en lang række borgeres fritidsaktiviteter,
som går udover det traditionelle museumsbesøg. Museets mange ældre, frivillige
anvender hver uge museet som rum for social interaktion, fysisk udfoldelse og
mental stimulering. Dette frivillige arbejde er ekstremt højt værdsat af museet – og
udover at det udgør en aktiv og stor ressource for museets drift, besidder det også
en væsentlig kvalitet ift. at udgøre et aktivt bidrag til ældretrivsel, hvad angår både
mental og fysisk sundhed. At raffinere og videreudvikle arbejdet med de frivillige,
som er et tidstagende men vigtigt område af museets virke, er derfor et højt ønske, som museet optimalt set gerne vil kunne prioritere endnu højere. For herved
at kunne bidrage yderligere til de frivilliges hverdag, livsglæde og ressourcer.
Overordnet set rummer dette andet satsningsområde derfor samlet set en videreudvikling af vores lokale engagement blandt vores ældre frivillige og besøgende –
men med særligt fokus på ældretrivsel for nogle af de stærkeste og svageste i
netop denne brugergruppe. Derudover gælder det også, at både erindringsformidlingsarbejdet såvel som ønsket om en styrket indsats i arbejdet med museets
frivillige, kræver mandskabsressourcer, som rækker udover dem, museet har til rådighed nu.

ØKONOMIEN
Med udgangspunkt i ovenstående, ansøger Museum Midtjylland derfor Kultur- og
Fritidsudvalget om et årligt tilskud på 975.000 kr. til fremme og udvikling af museets to hovedsatsninger målrettet både kommunens yngste såvel som ældre borgere. Dette gøres i form af midler til en fuldtidsansat undervisningsansvarlig medarbejder, en undervisningsassistent samt en frivillig- og ældreansvarlig medarbejder.
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Budgetpost

Årlig udgift

Undervisningsansvarlig medarbejder
(fuldtidsstilling)

608.000 kr.

Undervisningsassistent (deltidsstilling)

91.000 kr.

Frivillig- og ældreansvarlig medarbejder (deltidsstilling)

276.000 kr.

975.000 kr.1

I alt ansøgt beløb

Vi håber derfor på Kultur- og Fritidsudvalgets positive tilgang – og skulle der være
behov for yderligere oplysninger, står vi begge naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen,

Dato: 20.05.2020

LAURA LIV WEIKOP

MARIANNE BJØRN JENSEN

+45 91 89 88 68
llw@museummidtjylland.dk

+45 40 30 54 90
byrmb@herning.dk

Museumsdirektør, ph.d.

Bestyrelsesformand

Alle lønsatser er pr. 1. april 2020 tillagt 3% lønstigning ift. overenskomst. Ligeledes er beløbet dækkende for alle ansættelsens udgifter såsom pension, ferie etc.
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