
 

 
 

 

Data fra Museum Vestsjællands 
årsberetning 2020  
Samlede besøgstal de sidste tre år 
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Søjlediagrammet herover viser de sidste tre års besøgstal for elever, som har modtaget 
undervisning på Museum Vestsjælland. I 2017/18 havde Museum Vestsjælland 6.036 
elever på besøg, som modtog undervisning. I skoleåret 2018/19 havde Museum 
Vestsjælland 8.064 elever på besøg, som modtog undervisning, hvilket er en stigning 
siden det foregående år. I skoleåret 2019/20 har Museum Vestsjælland haft 
sammenlagt 5.960 elever på besøg, som har modtaget undervisning, hvilket er et fald 
sammenlignet med de to foregående år. 
 

Medarbejdere i undervisningsafdelingen 
På Museum Vestsjælland har de 5 medarbejdere ansat i deres undervisningsafdeling 
ved udgangen af skoleåret 2019/20. 
   Medarbejdere på 

afdelingen 
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Samlede besøgstal i 2019/20 fordelt på målgrupper 

Dagtilbud: 213

Grundskole: 3750

Ungdomsuddannelse: 520

Andre: 1477

 
Cirkeldiagrammet herover viser, at størstedelen af de elever, som har modtaget 
undervisning på Museum Vestsjælland i 2019/20, er elever fra grundskolen (3.750). 
Dernæst har der også været mange fra kategorien ”Andre” (1.477). Der har været en 
del færre fra ungdomsuddannelserne (520) og endnu færre fra dagtilbud (213). 
 

Partnerskaber og projekter 
På følgende to lister kan du se en oversigt over de partnerskaber og projekter, som 
Museum Vestsjælland har haft i år 2019/20. 
 
Partnerskaber: 

• ZBC - byggelinjen, grundforløb 1 
• Skælskør Skole 
• Slagelse Sprogcenter 
• Professionshøjskolen Absalon 
• Årby Skole 
• Stenlille Skole 
• Antvorskov Skole 
• Holbæk By Skole afd. 

Bjergmarken 
• Pedersborg Skole 
• Holberg Skole 

• Kalundborg Kommune 
• Odsherred Kommune 
• Høng Gymnasium 
• Odsherred Gymnasium 
• Kalundborg Sprogcenter 

 
Projekter: 

• Kampen om Dannebrog 
• Kulturkaptajner (tidl. Slaraffen) 
• Mig og min by 
• Kulturbus II 
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