Strategi for det
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Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015

Baggrund
Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe
samarbejde på det lokalhistoriske område mellem kommunens forvaltning, de lokalhistoriske
arkiver, museer og samlinger, samt de lokalhistoriske foreninger og græsrodsgrupper, kommunens biblioteker, turistvirksomheder samt kommunens skolevæsen.
Derfor var det kun naturligt, at bestyrelsen for Lokalhistorisk Samråd den 7.marts 2013 blev
inviteret til et møde med Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget, hvor lokalhistorien stod på
dagsordenen. Udkommet af mødet blev, at der fra lokalpolitikernes side blev udtrykt et ønske
om, at samrådets bestyrelse skulle være den aktive part i udvikling af en strategi for det lokalhistoriske område.

Mission
Det lokalhistoriske område har flere aktører af vidt forskellig karakter, der har hver sin mission
med sit arbejde. De lokalhistoriske arkiver, museer og samlinger har alle et sæt vedtægter ifølge
hvilke de er forpligtet til at indsamle, registrere og bevare lokalhistoriske papirer, genstande o.
lign. samt at formidle viden desangående. Andre aktører på det lokalhistoriske område er ikke
nødvendigvis bundet på samme formaliserede måde til en speciel mission.
Herværende strategi er i første omgang målrettet de lokalhistoriske arkiver, museer og samlinger, kaldet lokalhistoriske aktører, der findes i Jammerbugt Kommune. Det være sig medlemmer af Lokalhistorisk Samråd som alle andre, der måtte have en lignende manifest mission.

Vision
Lokalhistoriske aktører er organiseret i en formaliseret ramme enten i form af foreninger, selvejende institutioner eller som kommunale institutioner. Alle lokalhistoriske aktører, der organiserer sig på denne måde, gør sig berettiget til økonomisk støtte fra kommunen.
Lokalhistoriske aktører har gode fysiske rammer til rådighed, og gerne rammer, der har synenergieffekt i forhold til allerede eksisterende kultur- og fritidsinstitutioner.
Lokalhistoriske aktører forpligter sig til en løbende udvikling af såvel sit arbejdsfelt som i sin
organisation, herunder en løbende rekruttering og udvikling af frivillig arbejdskraft. Det betyder, at alle lokalhistoriske aktører orienterer sig om god skik og brug for sit arbejdsfelt, og det
medfører, at man beredvilligt følger trop med den udvikling, som præger området. I den sammenhæng arbejdes der med en synenergieffekt i forhold til fysiske ressourcer, således at fysiske
installationer hos enkelte aktører kan komme andre til gode (f.eks. kopimaskine, scanner- og
netværks-udstyr). På sigt vil det være naturligt, at der opstår nye installationer, som fra start er
målrettet fælles brug, og som evt. anskaffes i regi af Lokalhistorisk Samråd – det kunne f.eks.
være i forhold til fælles deponi, fælles indsats for digitalisering eller fælles formidlingsudstyr til
udstilling.
I ovenfor nævnte sammenhæng er lokalhistoriske aktører berettiget til at få historiefaglig konsulentassistance, som kommunen etablerer og stiller til rådighed, og som kommunen organiserer
og formidler via Lokalhistorisk Samråd. Det er derfor kun naturligt, at alle lokalhistoriske aktører er medlem af Lokalhistorisk Samråd, hvis bestyrelse løbende bearbejder de emner, som den
via konsulenttjenesten ønsker at sætte fokus på.
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Strategiske indsatsområder
I de lokalhistoriske aktørers organisation, Lokalhistorisk Samråd, vil der løbende være to-tre
emner, som der sættes fokus på. Og det medfører, at herværende strategi tages op til revision i
den takt, som man opnår de stillede mål.
I denne første version af strategien arbejdes der med følgende strategiske indsatsområder.
Mål: Etablering af Skoletjeneste
De lokalhistoriske aktører vil sikre sig, at det lokale skolevæsen har godt kendskab til alle de
lokalhistoriske aktører med henblik på, at de og deres materiale indgår i historieundervisningen.
Handlingsplan for skoletjeneste:
 Informationsmateriale – der udarbejdes et overskueligt informationsmateriale over alle
de lokalhistoriske aktører i kommunen og med en præcisering af, hvordan den enkelte
aktør kan være interessant i sammenhæng med skolens undervisning i faget historie


Kontaktnet – der tages kontakt til samtlige skoleledere med henblik på at få identificeret
de lærere i kommunen, som arbejder med faget historie. Historielærerne inviteres efterfølgende til et fælles informationsmøde i deres lokalområde (f.eks. et i hver af de fire
gamle kommuner), hvor de lokalhistoriske aktører hver især præsenterer sig selv. Målet
skal være, at et sådant møde efterfølgende afholdes hvert andet år, og at det kan afholdes som et stort fællesfagligt møde



Skole forløb – hver enkelt lokalhistorisk aktør udarbejder minimum et vejledende forløb, som præsenterer noget materiale, der er relevant ved et skolebesøg. Som ovenfor
nævnte informationsmateriale har forløbene tydelig ensartet opsætning og udseende

Mål: Arbejdsformer
De lokalhistoriske aktører vil sikre sig, at de har gode arbejdsprocesser, som svarer til god skik
og brug på området, og som er tidssvarende med henblik på understøttelse af teknologi.
Handlingsplan for arbejdsformer:
 Terminologi – at der benyttes samme sprog og terminologi om vore arbejdsprocesser, så
vi får det bedste udgangspunkt for at lære af hinanden og udvikle vort arbejde ud fra


Skift af personale – skal gerne kunne håndteres ved hjælp af sidemandsoplæring



Modtagelse – af alt modtaget materiale bliver registreret på en ensartet vis. I første ombæring gerne ved hjælp af en donationserklæring, der tager stilling til ejendomsret og
brugsret, og som tager stilling til en evt. kassation. I anden ombæring ved hjælp af en
indkomstjournal, der manifesterer en aflevering samt præciserer givers navn og løseligt
beskriver de enkelte dele i en aflevering



Kassation – bliver en fast indarbejdet bestanddel af arbejdsprocessen i alle samlinger



Registrering – af ensartet materiale, for eksempel fotografier, vil så vidt muligt komme
til at foregå på ensartet vis over hele kommunen. Og således, at registreringer fra vor
kommune ikke tager sig forskelligt ud i samlende databaser



Opbevaring – af materiale skal være forsvarlig og leve op til god skik og brug på området. Det kræver tørre og mørke rum, som er dedikeret opbevaring - og på sigt er det en
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opgave, der sagtens kan håndteres i fællesskab (ikke nødvendigvis for hver enkelt lokation). En mere optimal opbevaring vil, udover at sikre samlingerne for fremtiden, lokalt
skabe bedre plads til formidling og andre udadvendte aktiviteter


Formidling – skal være en fast bestanddel af arbejdsprocesserne, som løbende får mere
plads, og som med fordel kan organiseres i fællesskab (f.eks. efter temaer) med henblik
på fælles PR materiale, hvilket vil medvirke til at reducere omkostningerne

Mål: IT basis
De lokalhistoriske aktører vil sikre sig bedre mulighed for at få del i de IT tekniske ressourcer,
som præger udviklingen, ikke blot indenfor vort område.
Handlingsplan for fælles IT basis:
 Terminologi – sammenlignelige og ensartede arbejdsprocesser vil naturligt animere til
brug af mere ensartede, sammenlignelige IT systemer


Udvikling & drift – Lokalhistorisk Samråd ønsker ikke hverken at udvikle eller opretholde drift af IT systemer



Registreringssystem – aktuelt stræbes der efter at få det samme registreringssystem hos
alle lokalhistoriske aktører. Et system, der dels har en moderne brugergrænseflade, og et
system, der skønsmæssigt har de bedste forudsætninger for at overleve og blive opdateret i fremtiden.
Konkret stræber Lokalhistorisk Samråd efter at udbrede registreringssystemet Arkibas 5
til alle lokalhistoriske aktører. Dels fordi at ”Sammenslutningen af Lokalarkiver” står
bag systemet, der er udbredt til ca. 550 samlinger i hele landet, og systemet skønnes således at have en solid basis for fremtiden. Dels fordi at systemet for nylig er blevet opdateret, så systemet nu fremstår i moderne udformning. Men også fordi systemet omfatter en associering til en national database, kaldet arkiv.dk, hvori alle personer med interesse for lokalhistorie kan søge information. Det medfører, at alle lokalhistoriske aktører kan søge information på tværs af kommunen, således at en kunde kan orienteres om,
hvorvidt det ønskede materiale forefindes i kommunen



Licenser – ovenfor stående satsning på Arkibas baseres på en i forvejen eksisterende
”kommunelicens”, som Jammerbugt Kommune aktuelt betaler. Princippet om at benytte
sig af fælles licenser til IT systemer er i det hele taget noget, som Lokalhistorisk Samråd
ønsker at forfølge i den nærmeste fremtid



Portal – der ønskes fortsat en fælles portal til hjemmesiderne for de lokalhistoriske aktører, men i lyset af ovenfor stående valg, så skal det eksisterende indhold givetvis flyttes. Nye muligheder afsøges og beslutninger desangående træffes



Digitalisering & datalagring – det lokalhistoriske arbejdsområde er selvfølgelig præget
af, hvad de store professionelle institutioner på området gør. Og eftersom de satser rigtig meget på digitalisering af sine samlinger, så trædes der nogle spor i sneen for vort
arbejdsområde. I den sammenhæng ønsker Lokalhistorisk Samråd at arbejde i retning af
at få mulighed for fælles datalagring til de mange tusinde datafiler, som opstår under
digitaliseringsarbejdet. Enten ved at få del i de fælleskommunale IT ressourcer, eller
ved at skabe mulighed for at tilkøbe sig til fælles lagringskapacitet på Internettet
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Fælles udstyr – dyrere IT udstyr til digitalisering og lignende skal stilles til rådighed for
så mange lokalhistoriske aktører som muligt. Derfor vil Lokalhistorisk Samråd fremadrettet søge at anskaffe fælles udstyr, som kan opbevares et sted, hvor der dagligt er adgang til det, og hvor andre kan komme og låne udstyret, samt evt. få en kortvarig uddannelse i brugen af det



Ensartet uddannelsesforløb – alt ovenfor nævnte medfører en stræben efter at lave et
ensartet uddannelsesforløb for personalet hos lokalhistoriske aktører, således at vi lokalt
i kommunen kan understøtte nyt personale i at komme i gang med det lokalhistoriske
arbejde. Og således at brugen af nye versioner af systemet i første ombæring kan håndteres. Heri ligger såvel en stor fleksibilitet som en stor besparelse på kursusvirksomhed.
Kursusvirksomhed, som mange lokalhistoriske aktører førhen ikke har haft mulighed
for at opnå
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