VÆR EN DEL AF HOLSTEBRO MUSEUM
Holstebro Museum er en del af De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune. Vores fælles
valgsprog er: VI FINDER OS I FORTIDEN. Vi leder efter en fælles identitet, som er relevant i
vores nutid, og som har sine rødder i vores fælles fortid.
Holstebro museums mission
Vores mission er at gøre vores kommune kendt som et sted, der udvikler sig ved at være åben for omverden –
til inspiration for os selv og andre. Metoden er at formidle ny viden fra de tidligste tider til nu, at etablere et
forskningscenter i et internationalt netværk og at lave eksperimenterende udstillinger.
Med denne frivilligpolitik er det hensigten at gøre det tydeligt, at museet anerkender de frivilliges indsats. Både
når den foregår ”bag scenen” med digitalisering, oversættelser, græsslåning mv. og når de frivillige er som
museets ansigt overfor offentligheden. Vi håber med denne politik, at de frivillige får en tydelig beskrivelse af,
hvad der forventes af dem som frivillige ved Holstebro Museum.
Organisation
Det er bestyrelsen for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, der vedtager budget, mission og
formål for museet. Holstebro Museumsforening deltager i bestyrelsesarbejdet med en repræsentant.
På Holstebro Museum organiserer vi de frivillige grupper gennem foreningen. Det er gennem foreningen, der
rekrutteres nye frivillige og via foreningens nyhedskanaler udbydes opgaverne. Hver gruppe får én
kontaktperson på museet, så man ved, hvor man skal gå hen i tvivlstilfælde – eller med gode ideer.
Det er ikke noget krav – men det vil naturligvis være velset – at frivillige ved museet også er medlemmer af
museumsforeningen.
Museet sørger for at arrangere kurser for de frivillige, så de er klædt på til opgaven.
Definition på frivillige på Holstebro Museum
- Enhver uanset alder, oprindelse og køn kan blive frivillig på Holstebro Museum.
- Frivillige er aktive på museet, fordi man ønsker at være en del af museets virke.
- Den frivillige arbejder ulønnet.
Forventninger mellem frivillig og museum
Hvad kan frivillige ved Holstebro Museum forvente, hvis de bliver frivillige:
1. Frivillige får sociale netværk, nye kompetencer, fællesskaber og gode oplevelser.
2. Frivillige har adgang til information om museets virke.
3. Frivillige får tilbudt relevante gratis kurser på museet.
4. Frivillige får en eksklusiv rundvisning i nye udstillinger på museet, så vidt muligt umiddelbart før åbning
af udstillingerne.
5. Frivilliges deltagelse påskønnes af museet og på opfordring kan den frivillige få udstedt
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6. Når man er frivillig får man den forplejning, der nu er passende ift. tidspunktet.
7. Frivillige får samme rabat i museets butik, som de ansatte får.
8. Og så afholdes der en fest hver sommer for frivillige og ansatte, hvor vi kan glæde os over
samarbejdet og museet – og alle de gode historier.
Museets forventninger til de frivillige:
1. De frivillige støtter op om museets virke og handler konstruktivt i forhold til museets mission.
2. De frivillige medvirker til at give museets gæster en god og lærerig oplevelse.
3. De frivillige er loyale overfor museets ry og rygte.
4. De frivillige holder indgåede aftaler og melder hurtigst muligt tilbage i tilfælde af afbud eller
forhindringer.
5. De frivillige indtager ikke alkohol eller euforiserende stoffer, når de er i frivillige i museets åbningstid.
6. Oplysninger fra museet kan være omfattet af tavshedspligt, og denne pligt ophører ikke ved
samarbejdets ophør.
Såvel den frivillige som museet kan afslutte samarbejdet, hvis forventningerne ikke opfyldes. Den frivillige vil
fra museet side modtage en varsel inden samarbejdet ophører, medmindre der foreligger en kriminel handling.
Organisering af frivillige i grupper
For at skabe et hyggeligt og intimt miljø omkring de frivillige på museet, opretter vi en række grupper med
forskellige funktioner og kontaktpersoner på museet. Den aktuelle liste over grupper, koordinatorer og
kontaktpersoner vil fremgå af museumsforeningens hjemmeside.
Hver gruppe får en titel, en arbejdsbeskrivelse med de nødvendige retningslinjer for arbejdet. Foreningen
udpeger en koordinator til gruppen og museet peger på en kontaktperson.
Koordinatoren sørger for at gruppen fungerer og hjælper med at sikre, at deltagerne i gruppen har de rigtige
informationer for at kunne virke.
Kontaktpersonen hjælper med til at lave vagtplan og beskrive opgaver. Kontaktperson og koordinator forfatter
tilsammen gruppens retningslinjer.
Tilmelding som frivillig
På museumsforeningens hjemmeside vil man kunne læse, hvilke grupper der findes og hvem koordinator og
kontaktperson er. Hvis du ønsker at blive frivillig, så kontakt en fra museumsforeningens bestyrelse, hvem det
er, står også på hjemmesiden.
Af hensyn til forsikring skal alle frivillige udfylde et skema med navn og adresse samt tidspunkt for deltagelse
som frivillig.
I samme forbindelse giver de frivillige museet tilladelse til at indhente børneattest fra Politiet i henhold til
Folkeoplysningsloven.

Side 2 af 2

