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Nyhetsbrev med senaste nytt om arbetslivsmuseer. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.
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Sök projektbidrag från Riksantikvarieämbetet
Nu finns möjlighet till att söka finansiering av projekt från Rikantikvarieämbetets
bidrag till idellt kulturarvsarbete. Blanketter finns på RAÄs hemsida och sista
ansökningsdag är 3 mars. Läs mer

Dags att fylla i besöksstatistik för 2018
Enkäten kommer via e-post den 7 februari till museernas kontaktpersoner från
Myndigheten för kulturanalys. Senast den 7 mars ska enkäten vara besvarad. Det
är mycket viktigt att fylla i för att synas och visa hur många vi är. Läs mer

https://api.getanewsletter.com/v3/preview_mail/931314/?public_key=59332d3b06a0843a9de4dc1db5b1cef0[2019-01-31 14:28:29]

Nyheter för arbetslivsmuseer - januari 2019

Projektstart om
problematiskt material
Under våren kommer RAÄ, Statens
museer för världskultur och Wikimedia
Sverige att samarbeta i ett projekt för
att undersöka hur arkiv och museer
jobbar med material som av olika
anledningar är problematiskt. Läs mer

Välkommen Caroline!
Behovet av en extra resurs på kansliet
har i flera år varit stort. ArbetSam får
under 2019 kansli med en ny
medarbetare. Caroline ska förstärka
kansliet med allehanda uppgifter. Läs
mer

RAÄs webb tips

Volontärbyråns tips

Riksantikvarieämbetet har på sin
hemsida enkla tips för det lilla museet
som vill bli större på nätet. Läs mer

Hur kan ni hjälpa människor att känna
sig motiverade i sina ideella uppdrag?
Hur kan ni engagera fler ideella? Läs
mer

Vårens Museiskola

Engagera unga

27–28 februari Karlskrona

Vi stödjer två arbetslivsmuseer som är
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Porslinsmuseum
Snabbkurs i museipedagogik,
marknadsföring, föremålssamlingar,
utställningsteknik, värdskap och hur tar
vi hand om organisationen. Läs mer

intresserade av integrationsarbete,
gränsöverskridande arbete mellan
generationer och/eller att man
involverar unga förmågor i
museiarbetet. Läs mer

Emaljskylt

Vårens kurser

På gång

Pryd ditt arbetslivsmuseum
med ArbetSams emaljskylt.
Läs mer

Här hittar du
vårens kursprogram. Klicka
här

Tips om kommande konferenser
och seminarier med mera. Klicka
här

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är prenumererant på information från oss. Skulle du vilja avsluta din
prenumeration, klicka här.
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