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Nämnden för Kultur, Arbete och Folkhälsa

Överenskommelse Skolmuseet
Förslag till beslut
Museiföreningen får ett totalt arvode per år på 4500kr för max 15 bokade
museiguidningar; 300kr per visning. Guidningarna kan vara för till exempel skolklasser.
Varje guidning föregås av två timmars förberedelsearbete. Guidernas egna berättelser
och arbetsmaterialet som Lunds Universitets studenter utarbetade 2018 utgör grunden i
arbetet. Museiföreningen arbetar aktivt för att försöka engagera fler människor att guida
på museet. Museiföreningen redovisar två gånger om året – i juni och i december. De
informerar då om det gångna årets arbete. Vi stämmer av antalet besök och statistik över
antalet besökare. Kommunen ombesörjer att datumen läggs ut i vår
evenemangskalender och att sköta fastigheten.

Ärendebeskrivning
Under 2017 efterfrågade den dåvarande Kultur och fritidsnämnden förslag på hur
Skolmuseet kan användas. Med detta i åtanke ordnade kultursekreteraren ett samarbete
med Lunds Universitet. Under 2018 arbetade nio studenter under ledning av professor
Björn Magnusson Staaf med att tillgängliggöra museet för allmänheten – både rumsligt
och genom ett pedagogiskt material. Resultatet av samarbetet blev att Höörs kommun
blev involverat i deras ABM-utbildning (Arkiv, Bibliotek och Museum – Masterprogram) på
LU samtidigt som det gav Höör något vi med rådande sparbeting inte haft råd att köpa in.
Museiföreningen blir äldre, men har några medlemmar som arbetar ideellt med att visa
Skolmuseet. De har också en ny guide som har visat intresse för att guida skolklasser –
den pensionerade läraren Bert Jehpsson. De som sedan tidigare är engagerade i de
guidade visningarna är Måns Lindell, Gunilla Friang, Alicia Håkansson och Åke Melin.
Tidigare har även andra av våra kulturföreningar i Höör visat intresse att göra något i
skolmuseets lokaler under förutsättning att kommunen bär huvudansvaret för byggnaden
och verksamheten. 2018 kom frågan om en överenskommelse kring skolmuseet upp
vilken vi nu eftersträvar att skapa. Museiföreningen öppethåller museet och tillgängliggör
det lokala kulturarvet på ett sätt som det inte finns kommunala resurser att göra – för
skolbesök och för turister. Ideellt arbete genom kultur bidrar till ökad samhörighet,
välbefinnande och ökad folkhälsa. Museiföreningen får enligt nämndens tidigare beslut
också 4000kr i verksamhetsbidrag i år för de fasta tillfällen de har öppet för allmänheten.
Kvarstående fasta öppettider för första halvåret är: 19 maj, 6 juni, och 30 juni klockan 13 15. De ska återkomma med höstens tider.
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Förslag till beslutsmotivering
Förslag är att ge museiföreningen möjligheten att försätta med skolmuseets
öppethållande. Samtidigt arbetar de aktivt för att fler ska engagera sig och guida på
museet.

Sara Horvath

sara.horvath@hoor.se

Beslutsunderlag
Se bifogad ansökan om verksamhetsbidrag 2019 samt bifogat pedagogiskt program som
utarbetades av studenterna från LU under våren 2018 samt mötesanteckningar från
diskussionsmötet från mars 2017.

