
 
Seminar: Hvordan udvikler vi samarbejde mellem museer og daginstitutioner? 
Udviklingsprojekt hvor pædagogstuderende udvikler læringsforløb til 0-5 årige på museer.  
 

PÆDMUS er samarbejdsprojekt mellem fire museer og to pædagoguddannelser under UCL. Projektet er 
igangsat af det Nationale Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling. Formålet med 
projektet har været at give de kommende pædagoger kendskab til museernes læringsrum og de muligheder 
der er her. De studerende har udviklet innovative læringsforløb og aktiviteter, der er blevet afprøvet af børn 
fra daginstitutioner i nærområdet. Med udgangspunkt i praksis har projektet således skabt grundlag for 
kommende samarbejdsrelationer mellem museer og daginstitutioner. Projektet understøtter 
Kulturministeriets Strategi for ”Små børns møde med kunst og kultur” maj 2014. 
 

TID: 9.30 - 13.35. Onsdag d.13. maj 2015  
 

STED:  P.1.37.  ”Det lille Auditorium” UCL, Pædagoguddannelsen i Jelling, Vejlevej 2, 7300 Jelling 
 

Deltagelse er gratis, men der er et udeblivelsesgebyr på 200 kr. Spørgsmål til projektleder Trine Hyllested, 
mail:  tehy@ucl.dk  
 

MÅLGRUPPE: Museumsundervisere, undervisere på pædagoguddannelsen, pædagogstuderende, 
kommunale konsulenter og andre, der er interesseret i den yngste målgruppe i daginstitutionerne.  
 

PROGRAM: 
 

9.30 - 9.45: Ankomst, kaffe og croissant 
 

9.45 - 10.05: Velkomst ved leder Peter Yding Brunbech,ph.d., Det Nationale Videncenter for Historie- og 
Kulturarvsformidling og introduktion til PÆDMUS projektet v/ projektleder Trine Hyllested og konsulent Tine 
Seligmann 
 

10.05 - 10.20: Kan museer have glæde af at samarbejde med pædagoguddannelsen? Museumsinspektør 
Anna Back Larsen, Jernbanemuseet i Odense 
 

10.20 - 11.25 (incl. pause): Studerende fortæller om, hvordan de har arbejdet med kunstmuseer og 
kulturhistoriske museer set fra et børneperspektiv. Deres refleksioner af æstetiske læreprocesser og aktiv 
inddragelse af børn i udvikling af oplevelsesmaterialer til museerne. Fortællekufferter, aktiviteter og 
historiefortælling. Heidi Pedersen og Joan Stoof Jensen, Sara Løfberg, Henrik Huge og Anne Dorte Petersen, 
Trine Hedelund, Ditte Schack og Casper Skytte, samt 3 studerende fra pædagoguddannelsen i Jelling. 
 
11.25 - 11.45: Hvordan kan museer være et væsentligt læringsrum for arbejdet med kulturelle 
udtryksformer og værdier som en del af samspillet mellem pædagoguddannelsen og daginstitutionerne? 
Lektor Lars Kjær Larsen, Pædagoguddannelsen i Jelling og Lone Haagensen, leder af Institutionen Grangård. 
 

11.45 - 12.30: Frokost  
 

12.30 - 13.15: Betydningen af arbejde struktureret og med kvalitet i daginstitutioner, at arbejde udenfor 
daginstitution i et andet lærings- og oplevelsesrum. Adjunkt, PhD. Ole Henrik Hansen, Institut for 
Uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet. 
 

13.15 - 13.35: Afrunding og tak for i dag 


