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 Museum Skills

Har du styr på dine skills? 



Har du styr på dine skills?

Tag en tur med op i helikopteren og samme med kolleger 
spejde ud over museumslandskabet efter skills, der bliver 
efterspurgt af fremtidens museumsformidler.

Vi skal undersøge, hvordan og om din arbejdstitel rent 
faktisk afspejler dine kompetencer og opgaver. Vi skal lære, 
hvordan vi rusker op i ’plejer’ og bryder gamle vaner. Og vi 
skal få inspiration til, hvordan vi tager vores gæster alvorligt 
– ikke bare for show, men for alvor!

Velkommen til et tætpakket program, der sætter dig som 
museumsformidler i centrum.
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Arbejdsgruppen bag formidlingsseminariet 2022

Birgit Pedersen, ARoS
Henrik Sell
Kathrine Svanum Andersen, VELUX

Karen Bech, Trapholt
Rikke Johansen Smidt, Viborg Museum
Jakob Stig Nielsen, Nordjyllands Kystmuseum

Åh, at være museumsformidler… Hvor må det være vidunderligt sådan at få lov at arbejde med sin passion! 
Men hvad vil det egentlig sige at være ’museumsformidler’ anno 2022? Krav og forventninger til museums-
formidleren lader til at være skruet mere op end nogensinde før. Det kan man forvisse sig om ved at kaste 
et blik på diverse jobannoncer. Som museumsformidler skal du være en blæksprutte, der kan løse ikke så få 
opgaver inden for de klassiske formidlingsdiscipliner, men også (projekt)ledelse, fundraising, marketing mm. 
Du skal have stærke relationskompetencer, ikke være bange for at tage fat, når der skal slås søm i væggene, 
og så skal du have indgående viden om det fagområde, museet beskæftiger sig med…

’Museumsformidler’ er et vidt begreb – derfor er det tiltrængt at starte en diskussion om museumsformidle-
rens rolle og kompetencer på årets formidlingsseminar. Personligt glæder jeg mig mest til at blive klogere på, 
hvilke kurser vi i ODM skal tilbyde dig i fremtiden, så du kan udvikle dine skills. Derfor vil jeg opfordre dig til at 
overveje: Hvordan opfatter du din egen rolle, hvilke kompetencer har du, og hvilke mangler du for at blive den 
museumsformidler, du drømmer om at være?

 
Vel mødt

Ida Bennicke,  
Uddannelsesleder, ODM 

           



ODMs formidlingsseminar4 ODMs formidlingsseminar

09.30-10.00  Velkomst og registrering. Særlig velkomst til nye deltagere 
Udvikling af personlige netværk øger dit udbytte af seminaret. For at gøre det let for dig at falde ind, afholder vi en 
uformel velkomst for førstegangsdeltagere. Her får du lejlighed til at hilse på andre nye deltagere.

10.00-10.15 Velkomst v. ODMs direktør og MiDs formand 

10.15-11.00   Helen Eriksen – Den dag samskabelsen fik vinger og stak af til fremtiden 
Psykolog og forfatter Helen Eriksen tager os med på en energigivende, humoristisk og opløftende ’tour-de-fremtid’, 
hvor vi får indsigt i både vores eget og vores organisationers enorme potentiale og i glimt også møder en række andre 
kloge hoveder såsom Platon, Kant, Kierkegaard, Løgstrup, Bohr og Einstein. 
Hvad er praksisskridtene og psykologien bag, at stadig flere organisationer stikker af på den gode måde, hvor de 
rykker sig fra organisation til organisme, fra traditionel ledelse til et mere faciliterende og tjenende lederskab og til en 
mere ledelsesfri, selvorganiserende og selvbestemmende organisation?

11.00-11.10  SUMMETID 

11.10-11.25  Kaffe 

11.25-12.10   Jens Arentsen – Pitching: det væsentlige på den fede måde.  
Sælg sand i Sahara og kultur til borgere, politikere, publikum og til tilskudsydere. Lær den mundtlige kommunikations 
kunstform, så den du henvender dig til får nogetud af at møde dig og aldrig glemmer, hvad du fortalte. Opnå selvfølgelig 
ubesværet autoritet gennem klar intention, styret struktur og emotionel forståelse af kommunikationen. Jens Arentsen 
er prisbelønnet skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter.

12.10-12.20  SUMMETID

12.20-13.20  Frokost 

13.20-14.15   Kerstin Bergendahl – Samskabelse, brugerinvolvering og brugerinddragelse  
Med afsæt i konkrete praktiske eksempler fra 30 års undersøgende kunstfaglig arbejde med stedspecifik medskabelse 
og offentlig dialog, vil Kerstin pege på nogle af de metoder og forudsætninger der skal til, for at generere bidrag fra 
og engagement hos lokale grupper. Kerstins vinkel er derfor helt overordnet om sin erfaring – f.eks. fra Sundbyberg 
ved Stockholm – og derefter gøre rede for ’dos & don’ts’ i brugerinddragende processer og vil samtidig give dig nye 
værktøjer og tips med hjem. Kerstin Bergendahl er visual artist med base i København.

14.15-14.25  SUMMETID 

14.25-15.05   Henrik Gregor Knudsen – Hvad kan museer lære af DR’s arbejde med målgrupper?   
Hvad kan museer lære af DR’s arbejde med målgrupper? Teamleder i DR Medieforskning Henrik Gregor Knudsen giver 
indblik i DR’s arbejdsgange og giver dig fif til, hvordan du og dit museum kan tilgå udviklingsarbejdet.

15.05-15.25  SUMMETID m. kaffe & kage

DAG 1 MANDAG

DAG 1
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DAG 1

15.25-16.50   Hassan Preisler– Frem til fortiden!  
Det er ikke første gang, vi taler om Fremtidens museum. Du har ført hørt om out-reach, skills og selling points, om 
forandringsprocesser, professionalisering og kompetencer, om projektmageri, brugerinddragelse og samskabelse. Du 
ved derfor, at du og dit museum skal være sundhedsfremmende, turismefremmende, demokratiserende, dannende, ud-
vidende, inkluderende, underholdende. Du skal inddrage alle marginaliserede grupper i samfundet, fokusere på enhver 
borger fra spædbarn til olding, inddrage hvilket som helst publikum, der måtte møde frem, samarbejde med enhver 
anden aktør, der kunne tænkes at ville det, men i øvrigt aldrig glemme underbygge al formidlingen med forskning, samt 
meget, meget mere … Måske er det tid til at stoppe op? Måske er det tid til en modrevolution!? Sammen med drama-
tiker og forfatter Hassan Preisler skal du ud på en undersøgende rejse ind i et 90 minutters interaktivt oplæg, hvor alt 
kan ske …

16.50-17.00  SUMMETID 

17.00-18.30   Thomas ’Vovemod’ Lütken – Spot og bryd gamle vaner 
Innovatør og Vanebryder Thomas ’VovemoD’ Lütken fra Vanebrudspalæet inviterer alle med ’Hjernen rundt på 80 
minutter’. 
  Vi stiller skarpt på, hvordan det påvirker arbejdet på de danske museer at menneskets hjernes mest naturlige  

opgave er at gentage vaner – frem for modigt at bryde dem.
   Vi lærer, hvordan vanebrud kan øjeblikkeligt aktiveres ved brug af 5 enkle vanebrudsevner, alle kan lære. 
 Vi afprøver konkrete teknikker i salen, når vi udfordrer en af museumsbranchens vanskeligste vanebrud. 
  Glæd dig til et energiboost af farverige fortællinger og øvelser, baseret på Thomas VovemoD’s vanebrudserfaringer 

med 500 organisationer samt en række meget omtalte og prisvindende vanebrudseksperimenter.

18.30-18.40  SUMMETID 

18.40-19.10   Omklædning og drinks

19.10- ...   Middag og MiD’s Formidlerpris 2022 
MiD arbejder for synlighed, vidensdeling og netværk indenfor formidling på danske museer. Med mange inspirerende 
og vellykkede formidlingsprojekter – store som små – rundt om i landet, vil MiD gerne bringe de bedste af disse frem i 
lyset og påskynde særligt én ved det årlige ODM formidlerseminar. 
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DAG 2

09.00-11.00  Besøg på Forsorgsmuseet 
Vi besøger Nordens bedst bevarede fattiggård, som åbner dørene til en verden, hvor mennesker lever på samfundets 
skyggeside. Vi skal møde de fattige, de syge, de hjemløse, de utilpassede og de forældreløse og høre deres historier – 
fortalt af formidlere, der selv har oplevet det, som de taler om. Forbered dig på en oplevelse, der sætter sig i din krop og 
dit sind.

11.00-11.10   Kaffe

11.10-12.10  Henrik Lübker – Hvordan rammesætter din titel dit arbejde? 
Er din jobtitel i virkeligheden en defensiv markering af et særligt reservat, hvor du har råderet? Eller indicerer den må-
ske implicit en særlig tilgang til arbejdet? Vender den dig udad mod publikum og deres museumsoplevelse eller indad i 
en institutionelt forankret selvforståelse? Aftegner den dine samarbejdsformer mellem faglighederne i organisationen? 
Igennem arbejdet i H.C. Andersens Hus blev Henrik Lübker opmærksom på hvordan rammesætningen af arbejdet 
igennem jobtitlen hele tiden stødte mod de udviklingsprocesser og sammenhænge, som han ønskede at etablere på 
tværs af organisationen og imellem organisationen og dens gæster. Da muligheden bød sig, valgte han derfor at lave 
det lille oprør, som ligger i en alternativ jobtitel – at insistere på ønsket om at træde nye organisatoriske stier igennem 
en anderledes rammesætning af arbejdet. Henrik Lübker er direktør hos Design denmark.

12.10-12.20  SUMMETID 

12.20-13.20  Frokost 

13.20-14.20   Mathias Poulsen – Leg på museet eller legende museer?    
Leg på museet – eller legende museer?  Når vi leger, sætter vi os selv og det kendte på spil, vi stiller spørgsmål ved 
vaner og traditioner, og vi undersøger hvordan nye verdener kan blive mulige. Den gode leg vækker vores nysgerrig-
hed og fantasi, bringer os tættere sammen i et mere intenst nærvær, og vækker ofte en dyb glæde. Måske kan nogle af 
disse kvaliteter ved leg pege på nye muligheder for danske museer, ja, måske endda på nye måder at være et muse-
um? Spørgsmålet er, om og ikke mindst hvordan vi kan indfri disse potentialer uden at miste legens vitalitet. Skal legen 
først og fremmest være en afgrænset aktivitet for udvalgte besøgende, eller kan museet i sig selv være en legende 
organisation? Oplægget tager afsæt i aktuelle strømninger fra både design- og legeforskningen, og udfolder praktiske 
erfaringer og bud på, hvordan legen kan bidrage på både det konkrete og strategiske niveau. Mathias Poulsen er 
PhD-studerende, Designskolen Kolding, og legeaktivist – grundlægger af legefestivalen CounterPlay og Den Danske 
Legetænketank.

14.20-14.30  SUMMETID 

DAG 2 TIRSDAG
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DAG 2

14.30-14.45   Kaffe & kage

14.45-15.45   Troels Bech – Hvordan får man fokus på fællesskab og glæde, når der er mange bolde i luften?  
Fokus på samarbejde, motivation og evnen til ansvarlig selvledelse. ’Du er selvmotiveret – og det er ikke chefens 
ansvar. Du er ansvarlig – også når det er andres skyld’. I oplægget fortæller coach, foredragsholder og fodboldikon 
Troels Bech om, hvor vigtigt det er at få et uhomogent hold til at samarbejde som et team, samt hvor vigtigt det er, at 
den enkelte får lov til at udfolde sine stærke sider og at udvikle sig individuelt, dog med blik på kollegaer og fælles mål.

15.45-16.00  SUMMETID og AFSLUTNING



PRAKTISK 

DELTAGERPRIS
Deltagerpris for deltagere fra en medlemsinstitution eller studerende: 600,-.
Deltagerpris for alle andre deltagere: 2.100,-.
(Herudover betales der for ophold, fuld forplejning, inkl. drikkevarer til hovedmåltiderne og øvrige udgifter).

              TILMELDING 
 

Bindende tilmelding foretages via ODMs hjemmeside www.dkmuseer.dk

KONTAKTADRESSE 
Organisationen Danske Museer 

Lene Larsen,  
ll@dkmuseer.dk

MØDEADRESSE
Best Western Plus 
Centrumpladsen 1 · 5700, Svendborg 
Tlf. 6221 1700 · booking@hotel-svendborg.dk

HELE SEMINARET
inkl. forplejning
MED overnatning i
eneværelse
4.300,-

HELE SEMINARET
inkl. forplejning
MED overnatning
i delt dobbeltværelse
4.100,-

HELE  
SEMINARET
inkl. forplejning
UDEN overnatning
3.600,-

FØRSTE SEMINARDAG,
mandag 02.03.20
MED middag,
UDEN overnatning
2.100,-

FØRSTE SEMINARDAG,
mandag 02.03.20
UDEN middag,
UDEN overnatning
1.600,-

ANDEN SEMINARDAG,
tirsdag 03.03.20
UDEN middag,
UDEN overnatning
1.600,-

Vi kan desværre ikke garantere, at den valgte indkvarteringsform er mulig. Hvis der er problemer, hører du fra os.

Deltager du i hele formidlingsseminaret får du kr. 150,- rabat på medlemskab af MiD – Museumsformidlere i Danmark  
(Normalpris 350,-) i 2022. Se mere på www.museumsformidlere.dk




