
 

 
 

 

 

Temadag om SoMe – 
Museernes brug af SoMe i undervisningen til børn og unge  
 
 

MiD og Skoletjenesten inviterer til en fælles temadag på Statens Museum for Kunst. 

Kom til en inspirerende dag, hvor SoMe bliver diskuteret ud fra forskellige vinkler, og hvor der er plads til 

både at få faglig viden, inspiration, deltage i diskussioner og netværke på tværs af fagligheder og landsdele. 

Punktet ”Nye værktøjer” er tænkt som et ”åbent call”, hvor I kan komme med jeres bedste erfaringer med 

brug af SoMe under corona, erfaringer I tænker kan bruges fremover. Vi slutter af med at dele dagens 

oplevelserne i en uformel samtalesalon og en dialog i plenum.  

Vi vil garantere, at alle formidlere vil tage inspireret hjem efter denne dag. 

Temadagen foregår den 31. august klokken 10-15. 

 

 

Program: 

Kl 10.00           Velkomst med kaffe 

Kl 10.25            Et teoretisk indlæg om SoMe på museerne og børn og unges brug af medier ved Kirsten 

Drotner, professor og leder af forskningsprojektet Vores Museum  

Kl 11.30          Diskussion i grupper om oplægget  

Kl 12.00            Frokost og netværk 

Kl 12.45            Strategier og gode ideer til SoMe og hvordan det bruges på Statens Museum for Kunst ved 

Jonas Schmidt, leder af digital enhed på Statens Museum for Kunst  

Kl 13.45            Nye værktøjer- nye veje- bedre løsninger: Eksempler fra museer som under corona 

har fundet nye og måske bedre måder at bruge SoMe løsninger i formidlingen til børn og 

unge 

Kl 14.30            Opsamling i grupper og afslutning 

Kl 15.00            Farvel 

 

 



 
 

 

Praktisk: 

• Temadagen afholdes på Statens Museum for Kunst i det ny auditorium 

Statens Museum for Kunst 

Sølvgade 48-50 

1307 København K 

 

• Dagen er inklusive formiddags- og eftermiddagskaffe samt frokost. 

• Temadagen er gratis for MiD’s medlemmer såvel som ikke-medlemmer.  

• Der opkræves et gebyr på 350 kr. ved ikke fremmøde uden forudgående aflysning.  

 

Tilmelding: 

Tilmelding skal ske til Merete Essenbæk, MiD mees@msj.dk  eller tlf. 3080 2687 senest 20. august 2020. 

 

Hvis I har nogle gode praksis eksempler på brug af SoMe i undervisningen af børn og unge, som I gerne vil 

dele, så skriv det på ved tilmeldingen. 

 

Der er plads til max 30 deltagere og tilmelding sker efter først til mølle-princippet. 
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