AMinfo 23
Internt informasjonsorgan for Arkeologisk
museum ved Universitetet i Stavanger

Direktørens møteplan
Mandag 31. august
10.30–14.00: Dekanmøte, UiS
Tirsdag 1. september
08.30–10.00: Ledermøte AM
12.00–16.00: Permisjon
Onsdag 2. september
Permisjon
Torsdag 3. september
Museumsutvalget, Trondheim

Ergonomi
på din arbeidsplass

Vi inviterer til ergonomiundervisning følgende tider/datoer:
Mandag 14.09 kl. 09.30-10.30
Mandag 21.09 kl. 09.30-10.30
Mandag 28.09 kl. 09.30-10.30
– (denne samlingen holdes
spesielt for konserveringsansatte
og de som jobber ved mikroskop,
andre kan også melde seg på
dersom det ikke passer en av de
andre datoene)
Sted:
Møterom 1 og 2 Arkeologisk
museum.
Formål med samlingen:
Å gi råd i forhold til god ergonomi/
arbeidsteknikker for å fremme
helse og forebygge plager.
Emner:
Hva er ergonomi?
Aktuelle lover og forskrifter.
Forebygging av muskel og skjelettplager.
Hensiktsmessig arbeidsteknikk.
Utfordringer på din arbeidsplass.
Fysisk aktivitet.
eva.nord@uis.no

Gårdsanlegg fra
folkevandringstid
Arkeolog Sigrid A. Dugstad forteller om
folkevandringstidens gårdsanlegg på Jernaldergarden nå på søndag kl. 13.00. Hun
vil fortelle om hvordan gårdsanleggene
er organisert og har utviklet seg fra foregående periode. Det vil bli vist eksempler

fra senere års utgravinger av denne type
gårdsanlegg, blant annet fra Øksnevad
og den pågående undersøkelsen på Sørbø.
Jernaldergarden har nå søndagsåpent frem
til 27. september, med faste omvisninger
kl. 12, 13 og 14.

Høringsmøte NDU Nasjonalt Digitalt Museum
Det innkalles til høringsmøte om Nasjonalt Digitalt Museum mandag 14.
september i auditoriet kl. 08.30. Dette er et høringsmøte hvor alle interessenter bør komme. Alle oppmøtte bør i forkant ha gjort seg kjent med dokumentet og komme med høringsinnspill. Dokumentet kan få omfattende
betydning for museets arkiverings-, formidlings- og forskningspolitikk. Det
legges opp til at 50 millioner kr skal tildeles NDU, deler av summen kan
dryppe på landsdelsmuseene i noe omfang – men hvordan ?
Last ned dokumentet her: http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/
UH/Rapporter_og_planer/Rapport_NDU-utvalget-090529.pdf
mads.ravn@uis.no
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Kurs i ePhorte

Vi har nå fått datoer for tre kurs: fredag 2. oktober, tirsdag 13. oktober og fredag 23. oktober. Kan de som ønsker å delta
sende melding til meg om det og samtidig si hvilke datoer som passer.
Dersom dere føler dere er klare for et videregående kurs gir dere melding
om det også. Dersom det er mange nok kan en av dagene være et videregående kurs. Hvis ingen er datoene passer, finnes det flere alternative
datoer i e-posten som ble sendt fra administrasjonen ved UiS tidligere. Det
er samme kursholderen og samme kurset. Den eneste forskjellen er at de
har litt forskjellige rutiner fra oss på noen punkt. Det er ikke flere enn at
jeg i tilfelle kan opplyse om dem før dere tar kurset.
tone.daasvand@uis.no

Framtidas museum Stortingsmelding nr. 49, (2008–2009)
Nye T-skjorter
Nye t-skjorter med påskriften
«i AM digging it» er nå i bestilling, i damestørrelser S, M,
L og XL. For de av dere som
ikke har fått en sommergave
- grunnet manglende størrelsekan dere glede dere til uke 36,
sånn cirka.

Kjære kolleger
på AM!
Tusen takk for nydelige blomster og gaver jeg fikk i anledning 50 årsdagen!
Ellen Bøe Nedrehagen

Informasjon og
bidrag til Am-Info
leveres per e-post til
ams-info@ark.museum.no
eller i posthyllen til
Asta J. Jøssang.
Merkes «Am-Info»

Kirke- og kulturminister Trond Giske sier
i en pressemelding vedr. Stortingsmelding
49, om Framtidas museum, at økte ressurser skal styrke museene faglig. Museene
skal få gode rammevilkår som skal styrke
den faglige innsatsen og ha en aktiv samfunnsrolle. Konsolideringsprosessen har
redusert antallet museer fra 300 til 75.
Meldingen legger til grunn at museenes
samlinger skal sikres og bevares best mulig for ettertiden og gjøres tilgjengelig for
publikum og for forskning. Meldingen slår
fast at forskning og kunnskapsutvikling
ved museene er nødvendig for innsamlings-, dokumentasjons- og formidlingsarbeidet. Museenes forskningssamarbeid
skal styrkes. Videre skal museene være
tilgjengelig for alle og skal målrette formidlingen til ulike grupper. Museene skal
være oppdaterte og aktuelle og ha en aktiv

samfunnsrolle med utgangspunkt i faglig
utvikling, nytenkning og profesjonalisering. En sentral målsetting er å utnytte
potensialet som ligger i digital teknologi
både i forvaltingen av samlingene og i formidlingen.
Museumsmeldingen legger opp til et
bredt sammensatt kompetanseutviklingsprogram for museene. Dette skal administreres og utvikles av ABM-utvikling i
samarbeid med museene og andre relevante institusjoner. ABM-utvikling vil ha
en offensiv rolle som samordner og tilrettelegger for den videre utviklingen av museene og de faglige museumsnettverkene
vil være viktige verktøy for å nå målene.
Les meldingen her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/
dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeldnr-49-2008-2009-.html?id=573654

Rådsmedlemmer Arkeologisk museum
Tilsettingsråd
• Museumsdirektør Harald Jacobsen
• Personaldirektør Halfdan Hagen
• Ansattrepresentant: Asta Jøssang,
vara: Anne Ytterdal
Tilsettingsutvalg
• Museumsdirektør Harald Jacobsen
• Forskningssjef Mads Ravn
• Ansattrepresentant: Anne Kari Skår,
vara: Marianne Nitter

Lokalt hovedavtaleutvalg
• Museumsdirektør Harald Jacobsen
• Leder museumsadministrasjonen
Tor Vestrheim
• NTL: Eli-Christine Soltvedt,
vara Åge Pedersen
• Forskerforbundet: Helge Sørheim, vara
Christin Jensen
• Parat: Aud-Rigmor Eltervåg,
vara Bodil Irene Svendsen
• Sekretær: Eva Nord
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Avdeling for formidling og publikumstjenester

Aktiviteter på AM og JAG i uke 36
Dag
Mandag

Dato
31.08

Fra – til
13:00 – 14:00

Sted
M4etasje

Aktivitet
Avdelingsmøte formidlingsavd.

Mandag

31.08

15.30 – 16.30

(A)

T V-aksjonen

Mandag

31.08

19.00 – 21.00

(K)

Foredrag arkitektforeningen
Bergeland vgs

Tirsdag

01.09

09:00 – 11.30

(Kl)

Tirsdag

01.09

09:00 – 11.30

(M4etasje)

Møte runeutstillingen v/AKS

Tirsdag

01.09

11.00 – 12.30

(Kl)

Bergeland vgs

Tirsdag

01.09

17.00 – 19.00

(K)

Bursdagsselskap

Onsdag

02.09

09.00 – 11.30

(M1+2)

Onsdag

02.09

12.00 – 14.00

(A)

Avd.møte fornminnevern
politisk debatt

Onsdag

02.09

12.15 – 14.00

(M4etasje)

Onsdag

02.09

18:00 – 22.00

(A)

Møte vitenskapsakademiet

Avdelingsmøte samlinger

Onsdag

02.09

18:00 – 19:30

(K)

Foredrag UiS – forum for historie , kultur og samfunn

Torsdag

03.09

09:00 – 12:00

(M4etasje)

Torsdag

03.09

10:00 – 14:00

(M1+2)

Torsdag

03.09

13:00 – 14:30

(Kl)

Bergeland vgs

Fredag

04.09

09:00 – 10:30

(Kl)

Grannes skole

Fredag

04.09

13:00 – 14:30

(Kl)

Bergeland vgs

Lørdag

05.09

12:00 – 14:00

(K)

Bursdagsselskap

Søndag

06.09

12:00 – 16:00

(M)

Utstillingsåpning ’Fragmenter av levde liv’

Dag

Dato

Fra – til

Sted

Avdelingsmøte konser vering
Under visning UiS

Aktivitet

Mandag

31.08

10:00 – 20:00

JAG

Cruise: Oceana og Black Watch

Tirsdag

01.09

09:00 – 10:30

JAG

Godalen skole

Tirsdag

01.09

10:00 – 15:00

JAG

Cruise: Costa Mediterranea

Tirsdag

01.09

14:00 – 20:00

JAG

Cruise: MSC Orcestra

Onsdag

02.09

09:00 – 10:30

JAG

Goa skole

Onsdag

02.09

11:00 – 12:30

JAG

Goa skole

Onsdag

02.09

14:00 – 14:45

JAG

Kongsberg statspensjonistlag, omvisning

Torsdag

03.09

10:00 – 13:00

JAG

UiS førskolelærerutdannelsen, omvisning

Fredag

04.09

10:00 – 15:00

JAG

Cruise: Costa Atlantica

Fredag

04.09

12:00 – 13:30

JAG

Lundehaugen vgs

Fredag

04.09

13:00 – 17:30

JAG

Cruise: Albatros

To nye utstillinger, åtte foredrag og ørten aktiviteter
Programmet for høstsesongen 2009 på Arkeologisk museum er klart. Høydepunktene
er utstillingene “Fragment av levde liv” som
åpner 6. september og “Runer. Fra graffiti til
gravskrift” som åpner 1. november.
Sistnevnte er en utstilling som er laget ved
Moesgård museum i Århus i Danmark. Utstillingen inviteter med på en oppdagelsesreise i runenes univers.
Publikum får anledning til å undersøke,
prøve og leke med runealfabetet, også digitalt. Samtidig presenteres en rekke originale

gjenstander fra Norge, Danmark og Sverige,
som sammen gir et innblikk i runeskriftens
mangfoldighed.
Av aktiviteter kan det nevnes Matløype på
Ullandhaug i regi av Forskningsdagene 2009,
arkeologikurs for barn, runeverksted, leirkarlaging og mye mer.
Tirsdagsforedragene på museet starter
tirsdag 6. oktober med Eli-Christine Soltvedts foredrag “Brød og øl”.
Last ned Aktivitetskalenderen for høsten
2009 her
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aktivitetskalender
Arkeologisk museum høsten 2009

