Introduktion til nye frivillige på
Museum Vestsjælland
Museum Vestsjælland – hvor er det?
Velkommen til museumsorganisationen, der dækker kommunerne Ringsted, Sorø, Slagelse,
Kalundborg, Holbæk og Odsherred. Vi har i alt 11 udstillingshuse og arbejder indenfor
museumslovens fem søjler: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Vi har
skønne haver og gamle bindingsværkshuse samt et arkiv i Ringsted og et kunstmuseum i Asnæs.
Vi ønsker at dele vores herligheder med så mange mennesker som muligt og derfor rummer vores
organisation både lønnede ansatte og frivillige medarbejdere. Alle uanset køn, alder, etnicitet og
baggrund kan alle blive frivillig tilknyttet et af vores udstillingssteder eller indenfor et af vores
fagområder.

Hvad er formålet med at være frivillig på Museum Vestsjælland?
I Museum Vestsjælland ser vi vores frivillige som museets superbrugere. Det er borgere fra vores
museumsområde som bakker op omkring vores arbejde og målsætninger – superbrugerne kender vores
udstillingshuse og arbejdsopgaver indgående og er gode ambassadører ud i samfundet.
Ansatte medarbejdere arbejder sammen med superbrugerne om at opfylde museets målsætning om:
- At være Museum Vestsjællands hukommelse - både bagud, nu og fremover.
- At skabe rum for kulturarven i Midt- og Vestsjælland – både fysiske rum i form af tilgængelighed til
kulturarven og rum forstået som muligheder for oplevelser og udforskning af kulturarven.
- At sørge for, at kulturarven har relevans for et bredt udsnit af borgere og besøgende i Midt- og
Vestsjælland.
- At stille vores viden om kulturarven til rådighed ved at skabe oplevelser, men også give mulighed for at
den enkelte kan udforske og arbejde videre med kulturarven på egen hånd.
For at blive superbruger behøver du dog ikke at være ekspert på historie eller kunne noget særligt. Vi har
superbrugere der hjælper med praktiske opgaver, gør museumsbesøget rart for gæsterne eller

udfører opgaver der ellers ikke ville blive løst.
Superbrugerne er flødeskummen, der gør det lidt bedre, lidt rare og lidt sjovere for gæster at besøge
museet eller for ansatte at gå på arbejde.
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Hvordan melder jeg mig som frivillig?
Museum Vestsjælland har en frivilligkoordinator du altid kan skrive eller ringe til og som kan guide
dig hen til det rigtige hjørne af organisationen. Du kan også besøge dit lokale udstillingshus og få
en snak med en af vores huskoordinatore. Det kan også være, du kender en, der er frivillig i
forvejen og kan tage med ham eller hende på ”job” på museet. Mange frivillige arbejder sammen i
laug eller mindre grupper. Disse laug eller arbejdsgrupper har ofte organiseret sig selv med
formand eller kontaktperson til museet og organiserer ofte deres arbejdsopgaver internt i
gruppen. De er ofte opstået ud af interesse- og personfællesskaber og har nogen steder en del år
på bagen. Der er således stor forskel på hvilke laug eller arbejdsgrupper, der allerede eksisterer i
de enkelte udstillingshuse.
Se listen over Frivillige laug og grupper for kontaktoplysninger på frivilligkoordinator og
huskoordinatore.

Når jeg er blevet frivillig
Som superbruger bliver du en del af vores medarbejdergruppe. Du får en ansat medarbejder som
kontaktperson, som kan vise dig til rette i huset og med din opgave eller sørge for at du kommer
ind i et laug eller i en arbejdsgruppe. Du vil møde andre superbrugere og ansatte medarbejdere,
der har daglig gang i det pågældende hus og du kan tage del i kaffe- og frokostpauser. Derudover
vil der være sociale tilbud og arrangementer samt mulighed for kurser, deltagelse i workshops
m.m. Alle frivillige inviteres på en samlet frivilligdag, der inkluderer oplevelser og forplejning.
Frivilligdagen afholdes et nyt sted hvert år.
Når du har fundet dig til rette med opgaver eller arbejdsgruppe, afleverer du dine
kontaktoplysninger og underskriver en aftale. Det er den ansatte kontaktperson, der indgår aftalen
med dig og informerer dig om museets regler. Aftalen er dels nødvendig for at kunne forsikre dig i
den tid, du er frivillig ved museet. Dels er den et vigtigt arbejdsredskab i museets organisering af
de mange frivillige. Når du har underskrevet aftalen, er du registreret som frivillig ved Museum
Vestsjælland.
Som frivillig behøver du ikke være medlem af en museumsforening og der er ikke noget
kontingent, du skal betale. Du får et ”frivillig medarbejder-” kort, så du kan besøge alle
udstillingshuse i Museum Vestsjælland gratis. Vi har også en samlet forsikring for Museum
Vestsjælland som du som frivillige også er omfattet af.

Det med småt og GDPR
Arbejder du som frivillig regelmæssigt med børn under 15 år, skal du desuden give tilladelse til, at
museet kan indhente en børneattest jf. folkeoplysningsloven. I den forbindelse skal du oplyse dit
cpr. nr. og vil efterfølgende modtage et brev via Digital Post, hvor du skal give dit samtykke. Det er
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den ansatte kontaktperson, der i samråd med frivilligkoordinatoren vurderer om der skal
indhentes en børneattest i forbindelse med de opgaver, du skal løse på museet.
Museet opbevarer dine kontaktoplysningerne så længe du er frivillig. Dit cpr. nr. opbevarer vi kun
indtil vi har indhentet børneattesten. Vi gemmer oplysningen om at vi har set og godkendt en
børneattest, men destruerer selve attesten. Vi har sikret digitale mapper og dokumenter med
password. Kun relevante medarbejdere kan tilgå mapperne. Hvis du ikke længere ønsker at være
frivillig, skal det meddeles den ansatte kontaktperson på museet. Alle personoplysninger
opbevares i op til tre år efter du stopper som frivillig. Hvis der ikke har været en specifik
tilkendegivelse om ophør, så sletter vi data tre år efter den sidste kontakt og aktivitet med
museet. Der kan opstå situationer, hvor museet må afslutte et samarbejde med en frivillig. Det vil
fx ske ved gentagne overtrædelser af museets regler.

Bliv del af Museum Vestsjællands superbrugerkorps
Nogle frivillige kender vores samlinger udenad. Andre frivillige er uundværlige i forbindelse med
afvikling af arrangementer og events. Nogle arbejder bag kulissen eller i haven, mens andre står i
første række og sørger for at museets gæster får den bedste oplevelse.
Om det drejer sig om genstande, formidling, arkæologi eller praktiske opgaver, så påskønner og
værdsætter Museum Vestsjælland alle sine 300 frivillige. Museet betragter frivillige som
superbrugere og sammen er vi Midt – og Vestsjællands fælles hukommelse, og skabere af rum,
hvor alle kan opleve og udforske vores rige kulturarv.
Kontakt museets frivilligkoordinator på tlf. 59 43 23 53 eller søg flere oplysninger på
vestmuseum.dk
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