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Velkomstbrev 
Vedr. Suppleringsfaget Museologiske Studier 
 
 
 
 
 
 
Kære kommende museologistuderende. 
 
 
 
 
 
Velkommen på suppleringsuddannelsen i Museologiske Studier på Aarhus 
Universitet. Vi – den museologiske styrings- og lærergruppe – glæder os 
meget til at møde dig. 26 har søgt om optagelse.  

 
Center for museologi 
Ane Hejlskov Larsen 
Lektor, mag.art.      
 

 
I kommer fra vidt forskellige fag, bl.a. fra kunsthistorie, klassisk arkæologi, 
historie, forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi. Vi har erfaring 
med, at tværfagligheden styrker den daglige undervisning og gør den 
levende, og den fælles museologiske ramme kvalificerer refleksionen over 
jeres grundfag. 

Dato: 8. juli 2008 
 
 

 Direkte tlf: 89421848 
Vi vil byde jer alle velkommen mandag den 1. september kl. 11.15-17 i 
bygning 1584 lokale 212. Programmet består af to dele: En informativ 
formiddag: Her vil der blive givet nyttige informationer, bl.a. om 
studieordningen, efterårets ekskursion og de mange museumsbesøg. En 
lære-hinanden-at kende del: To tidligere museologistuderende laver nogle 
ryste-sammen-øvelser med jer, og vi vil også meget gerne tage et fælles 
foto, så vi hurtigt kan lære hinanden at kende. Det er derfor vigtigt, at I 
møder op, også selv om nogle af jer kun skal følge et enkelt modul. I skal 
ikke tage frokost med. Vi giver sandwich, vand og kaffe/te.  

E-mail: Kunahl@hum.au.dk  
 
 

 
På denne dag vil du også blive placeret i en tværfaglig læsegruppe på max. 
tre. Læsegrupperne vil blive brugt i den løbende undervisning ved oplæg 
og opgaveløsninger, men vi håber også, at I på denne måde bedre vil 
kunne knytte faglige og sociale bånd til hinanden. 
 
Nedenfor finder I en række nyttige oplysninger, så I bedre kan planlægge 
jeres tid og studier: 
 
Undervisningen i Museologisk historik. Mandage 11.15-14.00. Bygning 
1584. Lokale 212 (lokalenr. er ændret i forhold til læseplan p.g.a 
holdstørrelsen): Undervisningen starter mandag den 8. september kl.  
11.15-14.00. Hanne Teglhus er Jeres underviser på dette forløb. Hun er 
museumsinspektør på Steno Museet og ekstern lektor på Center for 
museologi. Bemærk, at Hanne har planlagt en ekskursion til København  

 
 
 
 



 
  

den 8.-11. oktober. Skriv datoerne ind i din kalender allerede nu. 
 
Undervisningen i Museologisk metode. Torsdage 8.15-11.00. Bygning 
1584 lokale 212 (ændret på grund af holdsstørrelsen). Undervisningen 
begynder torsdag den 4. september kl. 9.15. Vinnie Nørskov er Jeres 
underviser på dette forløb. Hun er lektor på Center for museologi og 
museumsleder for Antikmuseet på Aarhus Universitet. I dette forløb vil der 
være mange museumsbesøg. I skal derfor regne med, at torsdagene til tider 
vil vare længere end til kl. 11, ofte til kl. 13 eller 14. 
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Faglig koordinator af bachelorprojektet er lektor Ane Hejlskov Larsen, 
daglig leder af Center for museologi lektor på Afdeling for Kunsthistorie. I 
vil få en introlektion til bachelorprojektet onsdag den 22. oktober kl. 11.15-
14. 
 
Desuden har vi som noget helt nyt indført ekstra undervisning- og 
læsegruppetimer hver onsdag med opstart 10. september. Lokale 
meddeles senere. I den 1. lektion holder Center for 
undervisningsudvikling oplæg om gruppearbejde, gruppedynamik og 
kollegial kritik. Klokkeslet og lokalenr. får I besked om den 2. september. 
Husk derfor at reservere hver onsdag til gruppearbejde og øvelser fra og 
med den 10. september og fremefter. 
 
Vi kender allerede eksamensdatoerne nu og kan oplyse jer, at  
 

• aflevering af fri hjemmeopgave i Museologisk historik er planlagt til 
15. december kl. 12.00. 

 
• aflevering af praktikkontrakter i forbindelse med model B under 

Bachelorprojektet er planlagt til den 19. december. 
 

• mundtlig eksamen i Museologisk metode er fastlagt til 2. uge af 
januar (konkrete datoer meldes ud i december). 

 
Undervisningen i foråret 2008 vil kun ligge om mandagene af hensyn til 
de studerende, der vælger praktikmodellen: 
 
Den første lektion i Museologisk kommunikation er tilrettelagt den 19. 
januar 2008. 
 
Det anbefales meget, at praktikken under B-versionen af bachelorprojektet 
ikke strækker sig over mere end tre måneder og planlægges til månederne 
februar, marts og april, da eksamen i Museologisk kommunikation ligger i 
midten af maj. De mundtlige eksamener for B-versionen af bachelor-
projektet vil blive placeret i juni måned. Foretrækker du A-versionen af 
Bachelorprojektet, som består i et teoretisk projekt, skal der afleveres en 30 
siders opgave i juni måned. 
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Til undervisningen vil der blive oprettet en elektronisk konference under 
Fakultetets First Class System. Navnet på konferencen er SMU Konference. 
Her vil semesterplan og praktiske oplysninger være tilgængelig. Vi vil 
desuden gennem hele semestret bruge denne konference aktivt i 
forbindelse med undervisningen. Det er derfor vigtigt, at I bliver tilmeldt 
First Class systemet i august, hvis I ikke allerede er det. 
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Hvis du ikke i forvejen er tilmeldt FC eller er i tvivl, kan du gå ind på 
hjemmesiden: http://fc.hum.au.dk (bemærk: ingen www). Her kan du se, 
hvordan du tilmelder dig systemet, og det er også her du logger dig ind, 
når du er tilmeldt. 
 
Spørgsmål til uddannelsen 
Hvis du har spørgsmål til selve uddannelsen, så husk først at søge på vores 
hjemmeside under suppleringsuddannelsen Museologiske studier på 
www.museologi.au.dk, men ellers er du naturligvis meget velkommen til 
at kontakte undertegnede eller studievejleder Sara Badstue på 
stud20011042@hum.au.dk. 
 
 
 
Med de venligste hilsner 
 
 
 
Ane Hejlskov Larsen 
Center for museologi 
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