KURSKALENDER HÖSTEN 2022
Välkomna till våra kurser: Vi erbjuder en mix av fysiska och digitala träffar! Mer information, program
och anmälningslänkar finns på arbetetsmuseum.se/arbetslivsmuseer eller på arbetsam.com/kurser

Kvarnmekanikkurs i Blåherremölla i Maglehem. Foto: Yvonne Andersson, Blåherremölla

MUSEISKOLA: Värdskap o pedagogik
• 7 september. Digitalt, 9–12
Värdskap är konsten att få människor att känna
sig välkomna. Lär dig strategier och tekniker för
att fånga intresset hos dina besökare och förmedla
kunskap och berättelser. Utmaningen är att fånga de
första minuterna!
Nyhet!

KNACKA KVARNSTEN

Nyhet!

SAMLINGSVÅRD: FARLIGA ÄMNEN
• 28 sep. Gällivare museum, Gällivare, 10–16
• 13 okt. Arboga Robotmuseum, Arboga, 10–16
Inventering, registrering/dokumentation och bevarande – vad händer när vi använder samlingen?
Även om hantering av farliga föremål och oregistrerade samlingar. Vi gör också en workshop: Cirkelträning antikrundan-style!

• 14–15 sep. Preliminärt Hammarlunda mölla, 10–16

MUSEISKOLA: Samlingar o föremålsvård

Kvarnstenen är en viktig del i kvarnens mekanik.
För att kunna mala, mata ut malgodset och minska
friktionen mellan stenarna behöver räfflorna i stenen fördjupas emellanåt. Den här kursen lär dig hur.

Om samlingar och hur du utvecklar, bevarar, dokumenterar samlingarna. Även om olika material och
hur du tar hand om föremålen på rätt sätt.

• 29 september. Digitalt, 9–12

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER

GRUVFORUM IV

• 20–21 sep. Wifstavarfs Bruksmiljö, Timrå, 10–16

• 5–6 oktober. Tabergsgruvan, Taberg, 10–16

En tvådagarskurs om lite av varje som är bra att kunna när man är aktiv på ett arbetslivsmuseum: marknadsföring, värdskap, pedagogik, utställningsteknik,
samlingar och föremål samt föreningsvård.

Nätverket Gruvforum bjuder in. Alla ni som är intresserade av gruvverksamhet: passa på att delta och
följ samtidigt med på en spännande vandring i Tabergs gruvgångar!

uuu

Nyhet!

UTVECKLINGSFORUM:

LYFT ER EKONOMI

• 20 okt. Arbetets museum, Norrköping, 10–17

•
•
•
•

För arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar
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 utställningsproffs. Lär dig om besöksnäring, ekonomi och få nya
intryck för att stärka verksamheten.

30 augusti, del 1. Digitalt, 9–12
13 september, del 2. Digitalt, 9–12
25 oktober, del 1. Digitalt, 9–12
8 november, del 2. Digitalt, 9–12

Ta kontroll över verksamhetens ekonomi och stärk
den. System, strategier och verktyg för att jobba
långsiktigt. Inget bidragssnack, bara egna pengar.
Kursen är uppdelad på två halvdagstillfällen. Du behöver anmäla dig till, och delta vid båda datumen
för att gå hela kursen.

Nyhet!

SÖKA PENGAR-KURS

• 27–28 oktober. Gjuteriskolan, Jönköping, 10–16

• 11 oktober. Digitalt, 10–16
• 6 december. Digitalt, 10–16

GJUTERIKURS
Genom att skapa en egen form får du förståelse för
formar, gjutsand, gjutning och rensning. Inklusive
teori om metaller mm – samt spännande studiebesök!
Nyhet!

KRIS- OCH RISKHANTERING: Skydda
era samlingar
• 1 november. Vadsbo museum, 10–16
• 2 november. Digitalt, 10–16
Du får här verktyg och mallar för att göra riskanalyser och upprätta katastrofplaner i händelse av olika
former av kriser. Hur evakuerar man föremål och
hur prioriterar man om något händer?

Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Skapa bättre ansökningar till bidragsgivare och fonder.
Språk, tidplan, budget och översikt över bidragen
som finns ges, under den här heldagsutbildningen.

STARTA ETT LEADERPROJEKT
• 27 september. Digitalt, 10–12
• 22 november. Digitalt, 10–12
Leaderprojekt är en väg till utveckling för er och lokalsamhället. Kursen går igenom hur Leaderprojekt
fungerar, hur ni söker pengar och vilka särskilda villkor som omger dessa EU-projekt.
Nyhet!

MUSEISKOLA: Marknadsföring
• 15 november. Digitalt, 9–12
Hur du kommunicerar din verksamhet i sociala medier och på andra platser och hur du enkelt gör en
kommunikationsplan. Minimera din marknadsföringsbudget – och sätt dig in i vad kundresan är!

MUSEISKOLA: Utställningsteknik

INSPIRATIONSSEMINARIUM: Bli ett
besöksmål
• 9 november. Digitalt, 10–12
• 13 december. Digitalt, 10–12
Tips, strategier och förebilder till er som vill vässa
förmågan att locka besökare. Använd influencers, se
hur andra gör, lär om trender och fundera på era
unika värden under en inspirerande förmiddag.

• 24 november. Digitalt, 9–12
Utställningen är ett spännande medium med många
möjligheter, ett sk multimedium. Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad ger tips och råd om ljus,
ljud, skyltar och medieteknik.

FRÅGOR OM ALLMÄNNA KURSER?
Kontakta Helena Törnqvist på Arbetets museum
E-post: helena.tornqvist@arbetetsmuseum.se
Tel: 011–23 17 26

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

