Augusti 2013

Nyheter för

arbetslivsmuseer
Vi har fått möjlighet att starta upp produktionen av Blåblusen som inte längre går att få
tag på via normala kanaler. För att kunna göra detta behöver vi få in beställningar på
minst 300st. Därför skickar vi detta erbjudande till alla medlemmar i NAV och MiV.

Lediga
tjänster

Museimässan
2014

Blåblus
äntligen i
lager

upplev ett museum
PRODUKTBESKRIVNING

s. 2

s. 2

• Blåkläders ”Blåblus”
• 100% bomull, 275g/m2
• Två knappar
• Lång ärm med smal manschett
• Bröstficka på vänster sida

s. 4

STORLEK

S-XXXL
PRIS

275 kr inkl moms (fritt vårt lager), minibeställning 10st

Nyheter från webben

Vi hjälper er gärna med tryck och brodyr eller annan profilering av plaggen. Offereras
separat.

Sista dag för beställning är 2013-10-15. 10% av ordervärdet faktureras vid ordertillfället
och resterande vid leverans.

GOT to Trade saluför ett brett sortiment av arbetskläder och profilkläder av kända märken (kepsar, skor, handskar, skyddskläder, T-shirt, collegietröjor, softshell mm mm)

GOT to Trade
Stora Åvägen 21
436 34 Askim

Almedalen 2013
För första gången någonsin fanns
alla arbetslivsmuseernas organisationer samlade på samma evenemang. I september kommer vi att
utvärdera samarbetet mellan organisationerna.
www.gottotrade.se

Thomas: 0707-49 48 11

info@gottotrade.se

Mattias: 0768-56 72 70

Generellt kan man säga att arbetslivsmuseerna som grupp har tagit
flera viktiga steg framåt.
1. Vi deltog gemensamt i Almedalen
med gemensamma frågor som vi drev.

Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer

Arbetets museum kommer under tre år, med början hösten 2013, att
erhålla en miljon kronor per år från Kulturdepartementet via Kammarkollegiet för en satsning på ett Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer.
Kunskapscentrat ska fokusera på utbildning av personer knutna till arbetslivsmuseer runt om i landet. Fokus kommer att ligga på ekonomi,
marknadsföring och utbildning av personal både i teknisk kompetens
och museikunskap. Årligen kommer åtta kostnadsfria tvådagarsutbildningar att genomföras.
Teman på tvådagarskurserna:
Museiskolan: Fokus på museikunskaper
Tekniska utbildningar: Fokus på de kunskaper som behövs för att visa
ett levande industriellt kulturarv
Återväxt: Hur lockar vi ungdomar till engagemang och hur kan vi genomföra sommarläger för ungdomar?
För arbetet med att bygga upp ett kunskapscentrum för Sveriges 1 400
arbetslivsmuseer kommer Arbetets museum att anställa en person med
god kännedom om arbetslivsmuseerna och deras förhållanden. I mötet
med arbetslivsmuseerna skall projektledaren arbeta med museikunskaper och tekniska kunskaper som krävs för bevarande av industrisamhällets kulturarv. Se annons sida 2.
Torsten Nilsson, Arbetets museum

2. Flera för oss viktiga personer
visar nu på ett tydligt sätt att de är
medvetna om arbetslivsmuseerna
och att vi är viktiga!
3. Det finns kreativa idéer inför fortsatt samarbete.
Lars Amréus, riksantikvarie och
chef för RAÄ, betonade vid ett flertal seminarier arbetslivsmuseerna
som ett föredöme och berömde det
arbete som arbetslivsmuseerna gör.
Kulturministern uppmärksammade
arbetslivsmuseerna vid en intervju
där hon kommenterade museernas
ekonomi.
”Det är inte självklart att det som är
gratis uppskattas mest. Om vi skall
hålla oss till museiavgifterna så har
vi i Sverige väldigt många museer.
Om vi tar arbetslivsmuseerna så är
det 1 500 – 2 000 museer som finns
runt om i Sverige och drivs av ideella krafter. De skulle inte klara sig
om de inte fick ta betalt”.

Lediga tjänster

Arbetslivsintendent – Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer
Arbetets museum i Norrköping är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnades 1991 och har sedan dess skildrat kvinnors och mäns arbete och vardagsliv. Museet har inga samlingar av föremål, istället samlar vi på yrkesminnen och levnadsberättelser. Arbetets museum har ett särskilt ansvar för alla arbetslivsmuseer
i Sverige. Arbetets museum i Norrköping har fått i uppdrag av Kulturdepartementet att utöka utbildningsverksamheten gentemot Sveriges 1 400 arbetslivsmuseer och bygga upp ett kunskapscentrum. Vi söker nu en
driven projektledare som ska bygga upp detta kunskapscentrum. Personen vi söker ska ha god kännedom om
arbetslivsmuseerna och deras förhållanden. I mötet med arbetslivsmuseerna ska personen arbeta med museikunskaper och tekniska kunskaper som krävs för bevarande av industrisamhällets kulturarv. I arbetsuppgifterna ingår det att organisera utbildningar på olika platser i Sverige.
Du ska ha:						
							
 kunskap om hur museer fungerar
 god organisationsförmåga				
 kännedom om arbetslivsmuseer
 kunskap om industrisamhället			
 tekniska kunskaper, praktiska			
 samarbetsförmåga					
 viljan att resa					
 datorkunskaper – officepaketet			
 intresse för digital teknik
Villkor och ansökan
Tjänsten är en treårig projektanställning på 100 % med omgående start. Tjänsten är placerad på Arbetets museum i Norrköping, men innebär resor över hela Sverige. Arbetets museum omfattas av kollektivavtal mellan
KFO och Unionen. Arbetets museum strävar efter mångfald på arbetsplatsen. Har du rätt kompetens är du
intressant för oss, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning. Ansökan
skickas till marinette.fogde@arbetetsmuseum.se senast den 29 september. Skriv ”Arbetslivsintendent” i ämnesraden. Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV och löneanspråk. Frågor om tjänsten ställs till:
Marinette Fogde, forskningschef Arbetets museum, marinette.fogde@arbetetsmuseum.se, 0763-366738 eller
1:e intendent, Torsten Nilsson, torsten.nilsson@arbetetsmuseum.se. Fackliga frågor besvaras av Mårten Mellberg (DIK), 011-23 17 23, marten.mellberg@arbetetsmuseum.se.

upplev ett museum
Läs mer på www.museimassan.se
Öppettider: 24 januari 11-17
		
25 januari 11-16

För tredje året i rad arrangerar Arbetets museum tillsammans med ArbetSam Sveriges enda nationella
museimässa! I Norrköping samlas museer, branschfolk och intresserad allmänhet för att upptäcka, lära
och inspireras.

Mässan pågår i två dagar och bjuder på möjlighet
Fri entré 		att bekanta sig med minst 20 museer, föreläsningar,
Fri entré
invigning av utställningen Årets Arbetslivsmuseum
och utdelning av pris till Årets Arbetsmyra.
Vill du delta som utställare eller veta mer om
föredragen kontakta ArbetSams kansli
Film från 2013 finns på YouTube sökord: Museimässan
011-23 17 30 eller info@arbetsam.com
2013.

Blåblus

Den klassiska bussarongen eller blåblusen som
många föredrar att kalla den går inte längre att få tag
på genom normala kanaler. Ingvar Kronhamn från
Sällskapet Ångbåten har ordnat så att arbetslivsmuseer åter kan beställa bussarongen hos företaget Got to
Trade.

Vi har fått möjlighet att starta upp produktionen av Blåblusen som inte längre går att få
tag på via normala kanaler. För att kunna göra detta behöver vi få in beställningar på
minst 300st. Därför skickar vi detta erbjudande till alla medlemmar i NAV och MiV.

– Jag har uppfattat det så att det föreligger ett behov
bland de maritima föreningarna att kunna köpa bussaronger, säger Ingvar. Blåblusen tillhör det maritima
kulturarvet.
PRODUKTBESKRIVNING

OBS! Minsta antal är 10 st och sista beställningsdag
är 10 oktober.
Affären sker mellan Got to Trade och respektive förening. Kontakta Mattias 0768-56 72 70 eller Thomas
0707-49 48 11 för beställning.

• Blåkläders ”Blåblus”
• 100% bomull, 275g/m2
• Två knappar
• Lång ärm med smal manschett
• Bröstficka på vänster sida
STORLEK

S-XXXL
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275 kr inkl moms (fritt vårt lager), minibeställning 10st
Vi hjälper er gärna med tryck och brodyr eller annan profilering av plaggen. Offereras
separat.
Sista dag för beställning är 2013-10-15. 10% av ordervärdet faktureras vid ordertillfället
och resterande vid leverans.
GOT to Trade saluför ett brett sortiment av arbetskläder och profilkläder av kända märken (kepsar, skor, handskar, skyddskläder, T-shirt, collegietröjor, softshell mm mm)

GOT to Trade
Stora Åvägen 21
436 34 Askim

www.gottotrade.se

Thomas: 0707-49 48 11

info@gottotrade.se

Mattias: 0768-56 72 70

Museiguide 2014
Köp emaljskylt

ArbetSams emaljskylt finns åter i lager!
Kostnad inklusive frakt: 400 kr
Beställ: info@arbetsam.com eller 011-23 17 30

Det är dags att anmäla sig om man vill finnas med
i Museiguide 2014. Förfrågan om deltagande har
skickats ut per mejl till alla medlemmar. Har du inte
fått något? Kontakta ArbetSams kansli info@arbetsam.com eller 011-23 17 30

Viktiga datum:

8 september
28 september
28 september
5-6 oktober
8 oktober
10 oktober
12-13 oktober
16 oktober
22 oktober
23 oktober
31 oktober
5-7 november
27 november
24-25 januari

Kulturarvsdagen
Maskinnostalgi
Museibanans dag
MRO:s höstmöte
Wikipediautbildning
Wikipediautbildning
Fartygsforum
Wikipediautbildning
Wikipediautbildning
Wikipediautbildning
Wikipedia utbildning
RAÄs höstmöte
Arbetslivsmuseernas cntrala org.
Museimässan

Norrköping
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Södermanland
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Uppland
Norrköping
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Siljan		 Dalarna
Stockholm
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Ängelholm
Skåne
Skara
Västergötland
Borlänge
Dalarna
Solna
		 Uppland
Solna		Stockholm
Norrköping
		 Östergötland

