Afrapportering AKSOM 2018
Til Kultur –og skoletjenesten. Midt –og Vestsjælland. Niels Jannerup 16.01.2019
Samarbejde mellem vikingeborgen Trelleborg, 4200 Slagelse og Marievangskolen, 4200 Slagelse.
Støttet af Kultur og skoletjenesten. Midt og Vestsjælland.
AKSOM samarbejdet blev etablerede d.16.01.2017 efter introduktionsmøde på Roskilde Museum
med Kultur og skoletjenesten. Midt og Vestsjælland efter oplæg af Sally Thorhauge.
Samarbejdet mellem Marievangskolen og Trelleborg går nu ind i dets 3. år. Vi har gennem de
forløbne to år fået formaliseret og skematiseret procedurer og fremgangsmåder, samt hvilke
aktiviteter og ca. hvornår disse gennemføres. (se vedlagt oversigt) Vi søger i videst muligt omfang
at overholde dette.
Lærere og formidlere mødes ca. 3 gange årligt til forløbs/aktivitetsplanlægning og Skolens ledelse,
museets ledelse, samt lærere og formidlere mødes en gang årligt til et evalueringsmøde.
Derudover foregår der løbende en mail korrespondance, lærere og formidlere imellem, der mere
konkret drejer sig om afvikling af de enkelte forløb afvikling og program på de enkelte
samarbejdsdage.
Samarbejdsplan.
Vi har aftalt arbejdsplan og årstemaer for klasserenes arbejde på Trelleborg: (se vedlagt oversigt)
1.år Lær Trelleborg at kende.
2.år Udvikl dit museum. Brugerinddragelse af elever og lærere i forbindelse med udvikling af
arkæologi
3.år Formidl dit museum. Eleverne uddannes til børneguides under arrangementer eller andet.

2018 Året der gik.
8.01 besøg af ” Sammen om historien” Aktionslæring, hvor Mette Ejdrup AKSOM17 lærer deltog.
22.01 Aktionslæring AKSOM17 + Mette Ejdrup. Afvikling af forløb på Trelleborg.
29.01 AKSOM møde på Roskilde Museum m. Sally Thorhauge, samt involverede lærere.
26.04 Møde AKSOM18 Gitte og Henrik.
22.05 Intface AKSOM17 Aktivitetsdag på Trelleborg. (Intrface samarbejde med Midtsjællands
gymnasium)
31.05 AKSOM møde m. Jørgen Lyck, samt lærere på Marievangskolen.
6.+7.09 AKSOM18 Adoptionsdag + overnatning i museets langhus, hvor også aktiviteter og
madlavning var en del af programmet.

Uge 38 Trelleborguge med deltagelse af AKSOM18.
10.10 AKSOM 17 + 18 Møde på Marievangskolen.
6.11 AKSOM18+19 Formøde tur til NM.
20.11 AKSOM18 + 19 Tur til NM.
12.12 AKSOM17 Udviklingsdag om forløbet; Arkæologi på Trelleborg, samt afslutte året med
vinterhygge.
Vi har igen i 2018 haft et godt samarbejde, hvor alle de mellemliggende møder er blevet afholdt
med høj grad af effektivitet. Desværre løb museet ind i en meget travl periode og må med skam
meddele, at det medførte aflyste samarbejdsmøder og påvirkede specielt samarbejdet med
AKSOM17.
Museet har været den mest udfarende part i 2018, men hhv. Gitte og Henrik, samt Mette og nu
senest Tina har i stigende grad taget initiativ til møder og aktivitetsdage og dermed været
omdrejningspunkt for afvikling af fælles arrangementer. Museets er meget glade for, hvordan
samarbejdet udvikler sig og håber, at alle AKSOM klasserene i stigende grad vil tænke Trelleborg
ind i deres undervisningsplanlægning som ekstern læringsrum og/eller i planlægning af dage af
mere social art i det kommende år. Samarbejdet er i sin grundform ganske dynamisk og er ikke
mere fast konstrueret end, at der er både plads og tid til både nye indfald, planlægningsmetoder
eller indhold.
Museet ser derfor også frem til at videreføre samarbejdet med de erfaringer vi indtil nu har
erhvervet, i de kommende 3 år med den sidst tilkomne AKSOM19 klasse.

Samarbejdet 2019
I 2019 i foråret bliver den nuværende 4.a klasse = AKSOM19 adopteret. Nærmere dato for dette
adoptionsarrangement vil senere besluttes. Museet ser, som tidligere år, frem til at igangsætte
samarbejdet med de aktuelle elever og lærere fra den nye klasse. I denne forbindelse vil vi, som til
de to øvrige klasser, udfærdige en Projektansøgning til Kultur og skoletjenesten. Midt –og
Vestsjælland. Klassen tog hul på det fremtidige samarbejde og var allerede i efteråret inviteret
med på en tur til Nationalmuseet, sammen med AKSOM18.
Forløb med AKSOM17 og 18 videreføres og udvikles løbende.

