
KURSPROGRAM VÅREN 2018
Mer information, program och anmälningslänkar finns på arbetsam.com/kurser eller på arbetetsmuseum.se/arbetslivsmuseer

SÖKA PENGAR-KURS X 4  
• 20 februari. Komstad kvarn, Sävsjö
• 22 februari. Lotsångfartyget Polstjärnan, Karlstad
• 27 februari. Wetterlings Yxfabrik, Storvik
• 1 mars. Norrbottens Järnvägsmuseum, Luleå

Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Lär dig mer om 
var och hur du kan söka pengar till arbetslivsmuseer.

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER X 2  
• 14–15 mars. Tykarpsgrottan, Hässleholm
• 21–22 mars. Kanalmuseet, Håverud   

Lär dig om museipedagogik, marknadsföring, samlingar, utställ-
ningsbygge samt hur man bemöter besökare. Och så framtiden 
– hur tar vi hand om museiorganisationen inför morgondagen?  

ELKRAFTSPRODUKTION  
 • 4–5 april. Ebbamåla Bruk, Kyrkhult

Det är av stor vikt att trygga det vattenanknutna industriella  
kulturarvet på lång sikt. Att omvandla vattnets kraft till elektrisk 
energi i äldre vattenkraftverk kräver kunskap om hur man får allt 
att fungera rent tekniskt, hur man sköter om och reparerar.
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FRÅGOR? Kontakta Magdalena Åkerström 
Telefon: 011–23 17 25, 073–140 57 29
E-post: magdalena.akerstrom@arbetetsmuseum.se

ARBETSLIVSMUSEER SOM KLASSRUM 
 • Datum: Bestäms i dialog med pedagog
 
Medlemsmuseer i ArbetSam erbjuds en heldag med en pedagog,  
för att ni tillsammans ska ta fram handledning, mallar och 
verktyg som möter målen i läroplanen för årskurs 4–6. Gör en 
intresseanmälan om ni vill vara med i projektet. Kontakt:  
Lovisa Almborg, 011–23 17 30. lovisa.almborg@arbetsam.com
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SYSTEMATISKT SKYDDSARBETE 
• 25 april. Brandbilsmuseet i Gysinge

Kursen vill väcka medvetenhet om lagstiftning och försäkringar  
samt visa hur man kan upprätta rutiner för att hindra eller 
begränsa skador till följd av oönskade händelser som brand, 
inbrott eller vattenskador mm.
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