
KURSER VÅREN 2020
Mer information, program och anmälningslänkar finns på arbetetsmuseum.se/arbetslivsmuseer eller på arbetsam.com/kurser

SÖKA PENGAR-KURS x 2
• 15 januari. Sveriges Sjömanshusmuseum, Uddevalla
• 22 januari. Gammelgården, Borlänge

Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår 
Söka pengar-kurs vill vi ge råd och tips kring hur man 
söker pengar. 

TEMADAG: MUSEER OCH BESÖKSNÄRING
• 8 februari. Arbetets museum, Norrköping

Tillgängliga och attraktiva kulturmiljöer som erbjuder  
stimulerande upplevelser är en outnyttjad källa för tu-
rism i många regioner. Vi diskuterar hur samarbete med 
besöksnäringen kan leda till fler besökare och stärkt till-
växt. Samma dag pågår Resemässan i Norrköping!

MOTORVÅRD VETERANFORDON
 • 4–5 mars. Volvo Museum, Göteborg

Motorvårdskurs med inriktning historiska fordon fr. 
1940–1960-tal. Arbete i verkstad under handledning för 
att säkerställa driften av vårt rullande kulturarv: felsök-
ningar, reparationer, underhåll, bränsle mm.

ARKIVERINGSKURS
 • 10 mars. Museum & Arkiv på Kivik 

Hur tar man hand om och katalogiserar det analoga  
arkivet, vad ska man spara på och hur? Vi diskuterar  
digitalisering, olika material, bildhantering, avtal mm.

VÅRDA DIN TÄNDKULEMOTOR III
• 17–19 mars. Munktellmuseet, Eskilstuna

Vi träffas igen för att arbeta med tändkulemotorer! Vi 
blandar teori med praktiskt arbete i grupper anpassade  
efter deltagarnas förkunskaper. Vi ägnar även tid till 
tändkulenätverket: hur kan vi dra nytta av varandra och 
den kunskap som finns i nätverket?

SAMLINGSVÅRD x 2 
• 25 mars. Dalregementets museer, Rommehed/Borlänge
• 2 april. Gällivare museum, Gällivare

Med temat Samlingsvård fortsätter vi fördjupa oss i 
samlingsförvaltning. Det innebär att utveckla, bevara, 
dokumentera och tillgängliggöra samlingarna på ett tro-
värdigt och hållbart sätt. Vi ägnar en del av kursen till 
farliga föremål och hantering av explosiva ämnen.

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
• 13–14 maj. Kyrkeby bränneri, Vissefjärda

Kursen tar upp ämnena museipedagogik, marknads- 
föring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap 
och föreningsvård, det vill säga hur tar vi hand om mu-
seiorganisationen inför framtiden.

FRÅGOR?
Kontakta Magdalena Åkerström på Arbetets museum 
Tel: 073–140 57 29. E-post: magdalena.akerstrom@arbetetsmuseum.se En
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