
 

 

 

 

Invitation til seminaret ”Arkiverne og den åbne skole” 
 

Mandag den 14. marts 2016 
 

HistorieLab, Vejlevej 2, 7600 Jelling 
 
 
Med folkeskolereformen er der skabt nye muligheder for skolens samarbejde med det omgivende 
samfund. De nye mål for faget historie lægger ligefrem vægt på inddragelse af lokalområdet. Her 
har arkiverne med deres fokus på den lokale kulturarv gode muligheder for at byde ind på f.eks. 
undervisningsforløb i kildekritik og billeder, eller den stedbundne fortælling, der kan være et godt 
udgangspunkt for undervisning i skolens fag. Det kan imidlertid være en udfordring, at arkivet eller 
arkivrummet ikke er direkte anvendeligt i undervisningssammenhæng, og at der både hos arkiverne 
og hos skolerne kan være tvivl om, hvordan man kan bruge hinanden.  
 
På denne temadag sætter vi fokus på de særlige muligheder, arkiverne har for at samarbejde med 
skolerne. Det sker både gennem oplæg om, hvordan og hvad arkiverne kan samarbejde med 
skolerne om, men også ved at præsentere en række praktiske eksempler fra forskellige typer af 
arkiver, der allerede har erfaringer med skolesamarbejder. 
 

• Oplæg om arkiverne som læremidler og læringsrum 

• Praktiske eksempler på læringstilbud fra forskellige arkiver i hele landet 

• Præsentation af samarbejdsmuligheder og idéer til at komme i gang 
 

Temadagen arrangeres af SkoletjensteNetværk i samarbejde med HistorieLab, støttet af 
Sammenslutningen af Lokalarkiver, Organisationen Danske Arkiver, Frivillighedsakademiet  
 
 

 
 

 
  

Tilmelding: 

Senest den 3. marts 2016 til 

kontakt@skoletjenestenetvaerk.dk 

Først til mølle princippet – max. 100 personer 

Skriv navn, stillingsbetegnelse, arbejdssted, mail og tlf. nr. 

 Pris: Gratis  

(gebyr på kr. 300 ved udeblivelse uden afbud) 

 



 

 

 

 

Program 
 

09.30 – 10.00 Ankomst og formiddagskaffe 
 
10.00 – 10.10  Velkomst ved SkoletjenesteNetværk 
  

10.10 – 10.30  Hvorfor er arkiverne et godt undervisningssted? 
 Peter Brunbeck, centerleder for HistorieLab  
 
10.30 – 10.40  Kort pause og summen ved bordene 
 
10.40 – 12.00  Oplæg, diskussion og spørgsmål 
 

• På sporet af fortiden med Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv 
 Lisbeth Bonde, arkivleder ved Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv 
 
• Et byhistorisk løb i Hinnerup og historiske perioder – i cykelafstand 
 Ingrid Degn, frivillig ved Hinnerup Egnsarkiv 
 
• Arkiver og rollespil – besættelsen og pramdragerliv 
 Dan Ersted Møller, arkivar ved Viborg Lokalhistorisk Arkiv 
 
• Kulturarv i den åbne skole – faglige krydsfelter og lokal forankring 
 Lene Wul, Stadsarkivar ved Kolding Stadsarkiv 

 
12.00 – 13.00  Frokost (mulighed for at besøge ”det rullende arkiv”) 

 
13.00 – 14.15 Oplæg, diskussion og spørgsmål 
  

• Aalborg Stadsarkiv som ressource for folkeskolen – indhold og organisation 
 Bente Jensen, arkivar ved Aalborg Stadsarkiv 
 
• Historie, oplevelse og læring 
 Mette Henriksen, arkivleder ved Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte 
 
• På flugt gennem Dragør 
 Henning Sørensen, arkivleder ved Dragør Lokalarkiv 
 
• Hvordan kan arkiver hjælpe med at opfylde grundskolens faglige mål? 
 Rasmus Welling, skolelærer, næstformand for FALIHOS, foreningen af lærere i 

historie og samfundsfag, formidler på Fredericia Museum 

14.15 – 14.30  Drøftelse ved bordene med kaffe og kage  
 
14.30 – 15.15 Muligheder for det fortsatte arbejde 
 

• Samarbejdsmuligheder med læreruddannelsen 
Henrik Ottosen, UCL 
 

• Hvad kan vi hjælpe jer med? 
Per Lunde Lauritsen, Frivillighedsakademiet 
 

• Netværk og opstart af skoletjeneste 
Lars Allan Haakonsen, SkoletjenesteNetværk 

15.15 – 15.30 Opsamling og Afslutning 
  
(Togafgang kl. 15.46 Jelling station) 


