
KURSKALENDER VÅREN 2022
Under våren erbjuder vi en mix av fysiska och digitala kurser. Mer information, program och 
anmälningslänkar finns på arbetetsmuseum.se/arbetslivsmuseer eller på arbetsam.com/kurser

MUSEISKOLA: VÄRDSKAP o PEDAGOGIK
• 10 februari. Digitalt, 9–12 

Värdskap är konsten att få människor att känna sig 
välkomna. Dessutom får du lära dig strategier och 
tekniker för att förmedla kunskap och berättelser. 
Utmaningen är att fånga de första minuterna!

MUSEISKOLA: UTSTÄLLNINGSTEKNIK 
• 24 februari. Digitalt, 9–12

Utställningen är ett spännande medium med många 
möjligheter, ett sk multimedium. Riksantikvarieäm-
betets utställningsverkstad ger tips och råd om ljus, 
ljud, skyltar och medieteknik.

Kurs: Remdrift på Göteborgs remfabrik. Foto: Arbetets museum

MUSEISKOLA: MARKNADSFÖRING
• 3 mars. Digitalt, 9–12

Hur du kommunicerar din verksamhet i sociala me-
dier och på andra platser och hur du gör en enkel 
kommunikationsplan. Minimera din marknadsfö-
ringsbudget – och sätt dig in i vad kundresan är, mm!

MUSEISKOLA: SAMLINGAR o FÖREMÅLS- 
VÅRD 
• 9 mars. Digitalt, 9–12

Om samlingar och hur du utvecklar, bevarar, doku-
menterar och använder samlingarna, samt tar hand 
om föremålen på rätt sätt.

uuu



LYFT ER EKONOMI 
• 1 februari, del 1. Digitalt, 9–12
• 22 februari, del 2. Digitalt, 9–12
• 15 mars, del 1. Digitalt, 9–12
• 29 mars, del 2. Digitalt, 9–12

OBS! Anmälan till båda halvdagarna behöver göras för 
att få hela kursens innehåll. 
Hur skulle det vara att ha mer pengar utan att stå 
med mössan i hand inför bidragsgivare? Lär hur 
ni tar kontroll över verksamhetens ekonomi och 
stärker den. System, strategier och verktyg för att 
ta kontrollen och jobba långsiktigt. Inget bidrags-
snack, bara egna pengar. Kursen är uppdelad på två 
halvdagstillfällen. Du behöver alltså anmäla dig till, 
och delta vid båda datumen för att gå hela kursen. 

SÖKA PENGAR-KURS
• 16 februari. Digitalt, 10–16 
• 3 maj. Digitalt, 10–16

Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med 
vår Söka pengar-kurs lär du dig skapa bättre ansök-
ningar till bidragsgivare och fonder. Språk, fokus, 
tidplan, budget och en praktisk översikt över vilka 
bidrag som finns att söka i Sverige ges under den här 
heldagsutbildningen.

STARTA ETT LEADERPROJEKT
• 1 mars. Digitalt, 10–12
• 19 april. Digitalt, 10–12

Leaderprojekt kan vara en väg till utveckling för er 
och hela ert lokalsamhälle. Denna kurs går igenom 
hur Leaderprojekt fungerar, hur ni söker pengar och 
vilka särskilda villkor som omger dessa EU-projekt.

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

FRÅGOR OM ALLMÄNNA KURSER? 
Kontakta Magdalena Åkerström på Arbetets museum
E-post: magdalena.akerstrom@arbetetsmuseum.se
Tel: 011–23 17 25

FRÅGOR OM EKONOMI-KURSER? 
Kontakta Pelle Filipsson på Arbetets museum 
E-post: pelle.filipsson@arbetetsmuseum.se
Telefon 011–23 17 31

SAMLINGSVÅRD: FARLIGA ÄMNEN  
• 17 mars. Dalregementets museer, Borlänge, 10–16
• 23 mars. Gällivare Museum, Gällivare, 10–16

Med temat Samlingsvård fördjupar vi oss i sam-
lingsförvaltning. Det innebär att utveckla, bevara, 
dokumentera och tillgängliggöra samlingarna på ett 
trovärdigt och hållbart sätt. Vi ägnar en del av kur-
sen till farliga föremål. Vi gör också en workshop: 
”cirkelträning antikrundan-style”!

UTVECKLINGSFORUM: 
För arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar 
• 1 april. Arbetets museum, Norrköping, 10–17

Premiär för ett helt nytt forum där arbetslivsmuseer  
och hembygdsföreningar äntligen kan träffas. Ja, vi 
fokuserar på det fysiska mötet igen; vi vill träffa er 
öga mot öga med inspiration och umgänge i fokus. 
Mingla med kollegor, intendenter och utställnings-
proffs. Lär dig om besöksnäring, ekonomi och få nya 
intryck för att stärka verksamheten. Välkommen  
den 1 april!

VÅRDA DIN TÄNDKULEMOTOR III 
• 4–6 maj. Munktellmuseet, Eskilstuna, 10–16 
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?

KVARNMEKANIK 
• 12–13 maj. Blåherremölla, Maglehem, 10–16 
Vi ses i Blåherremölla kvarn och lär oss om under-
håll, skötsel och drift av ett system med vattenhjul 
och övrig mekanik, malning, kringutrustning och 
säkerhet mm.

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER 

• 17–18 maj. Kyrkeby bränneri, Vissefjärda, 10–17 
Är man aktiv på ett arbetslivsmuseum måste man 
kunna lite av varje. Den här tvådagarskursen ger dig 
kunskap om museipedagogik, marknadsföring, utställ-
ningsteknik, värdskap, samlingar och föreningsvård.

Nyhet!


