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Opfølgning på kvalitetsvurdering af Svendborg Museum 
 

           
 
 
 
Anbefalinger 
 

Tiltag/aktivitet Milepæl/tidsplan 
 
Etårs opfølgning 

 
 
 
At museet udarbejder en 
kommende strategi med en fælles 
vision og mission, der rummer 
museets samlede ansvarsområde, 
så der kan prioriteres på tværs af 
den samlede virksomhed. 

 
 
 
En kommende fælles vision og mission for Svendborg Museum 
drøftes på en temadag med hele personalegruppen medio sept. 
2020. Museumschefen udarbejder efterfølgende en strategi for hver 
af museets tre afdelinger sammen med afdelingens 
leder/medarbejdere. Vision, mission og strategierne præsenteres 
for bestyrelsen ultimo 2020. Bestyrelsen drøfter oplægget og 
beslutter, hvordan der skal prioriteres på tværs, på et efterfølgende 
seminar i begyndelsen af 2021. Museumschefen udarbejder en 
samlet strategi, der behandles og godkendes af bestyrelsen inden 
1. april 21. 
 

 
 
 
Medio sept. Temadag 
Sept.-dec. Udarbej-
delse af strategier  
Primo 21 Bestyrelses-
behandling 
April Godkendelse 

 
 
 
Denne kolonne udfyldes forud 
for opfølgningsmøde med 
Slots- og Kulturstyrelsen ét år 
efter godkendelse af museets 
opfølgningsplan.  
Opfølgningen skal i punktform 
angive status for museets 
arbejde med at gennemføre de 
anførte tiltag/aktivitet. 
 

At museet reviderer sine 
vedtægter, så de indeholder 
ophørsbestemmelser, og at 
museet overvejer at tydeliggøre 
museets faglige profil og fokus-
områder 

Bestyrelsen har i foråret 2020 nedsat et 3-mands udvalg, der 
udarbejder forslag til vedtægtsændringer til fremlæggelse for den 
samlede bestyrelse ved mødet primo dec. Vedtægtsændringerne 
skal godkendes på museumsforeningens årsmøde og af Svendborg 
Kommune. De godkendte vedtægter fremsendes til SLKS. 

Okt.-Nov. Oplæg til 
nye vedtægter 
Primo dec. Behandling 
af bestyrelsen 
Marts 21. Godkendelse 
ved årsmødet og 
derefter af Svendborg 
Kommune 
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At museet i dialog med Svendborg 
Kommune genovervejer et 
nationalt ansvarsområde for dansk 
forsorgshistorie, da varetagelsen 
af et nationalt ansvarsområde vil 
kræve væsentligt flere ressourcer 
end museet i øjeblikket har til 
rådighed. Samtidig er 
mulighederne for et nationalt 
ansvarsområde begrænsede, da 
dele af ansvarsområdet allerede 
varetages af andre 
statsanerkendte museer. Styrelsen 
opfordrer i stedet museet til at 
fokusere sine ressourcer og styrke 
det faglige arbejde inden for den 
nuværende organisation og det 
nuværende ansvarsområde, som 
med fordel kan perspektiveres 
såvel nationalt som internationalt. 
Et lokalt afgrænset ansvarsområde 
er ingen hindring for at udvikle et 
nationalt og internationalt fyrtårn. 

Vi fortsætter vores overvejelser om den rigtige ramme for 
Danmarks Forsorgsmuseum.  
Vi mener ikke, der i dag er et museum– udover Danmarks 
Forsorgsmuseum – der varetager de socialt udsattes kulturarv, og 
derfor mener vi principielt, at det først og fremmest burde være en 
national opgave at sikre etableringen og driften af et sådant 
museum. Det vil vi fortsat søge at vinde politisk interesse for. 
Samtidig overvejer vi alternative måder at sikre et sådan museum 
på jf. nedenfor. 

  

At museet fortsat arbejder for at 
skabe et mere solidt 
ressourcemæssigt fundament for 
museet. Der synes at være et 
potentiale for forretningsudvikling 
med henblik på øget 
egenindtjening 

Museet arbejder på flere områder for at skabe en bedre økonomi. 
Danmarks Forsorgsmuseum arbejder maj-okt. På udarbejdelse af 
en ”forretningsplan”, der bl.a. skal sikre en stærkere økonomisk 
fundament. Museet har pr. 1.2.20 ansat en publikumschef, der bl.a. 
skal udvikle måder, hvorpå museet kan øge sin egenindtjening. 
Museet er i løbende dialog med Svendborg Museum om 
udfordringen, og etablering af en driftsaftale kunne være en måde 
at øge det – på nuværende tidspunkt – lave driftstilskud 

Okt. 21 Ny forretnings-
plan for Danmarks 
Forsorgsmuseum 
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At museet i dialog med Svendborg 
Kommune overvejer relevansen af 
at indgå en driftsaftale, der 
fastsætter mål, vilkår, 
forventninger mv. for museets 
drift og udvikling 

Museets ledelse – museumschef og bestyrelse - vil i efteråret 2020 
drøfte fordele og ulemper ved en sådan driftsaftale 

  

At museet fastholder og 
videreudvikler sin 
forskningsindsats og prioriterer 
forskning i hele museets 
ansvarsområde 

Forskningen indenfor Danmarks Forsorgsmuseum skal fastholdes. I 
2021 får museet en forskningsuddannet medarbejder indenfor afd. 
for Nyere tid; det giver forbedrede muligheder for at styrke 
forskningen her. Og den arkæologiske forskning vil blive prioriteret 
fremadrettet, så Svendborg Museum bidrager stærkere til den 
samlede forskning i Arkæologi Sydfyn. 

Jf. afsnittet om strategi  

At museet fortsat styrker de 
eksisterende faglige samarbejder 
og opbygger nye strategiske 
partnerskaber med andre museer 
og forskningsmiljøer med henblik 
på at udvikle og øge kvaliteten i 
sin forskningsindsats 

Det er museets erfaring, at de mest frugtbare faglige samarbejder 
er personbårne, og at man kan spilde meget tid på samarbejder, 
der på papiret ser relevante ud, men som ikke fungerer i praksis. 
Museet vil fortsætte sin hidtidige strategi på området: være skarp 
på strategien, jævnligt evaluere vores samarbejder og holde øjne, 
ører og hjerter åbne for nye samarbejder. 
For arkæologien se nedenfor. 

Løbende  
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At museet udarbejder en 
forskningsstrategi for museets 
samlede ansvarsområde, herunder 
mål og indsatsområder for 
forskningen, at strategien 
relateres til den øvrige faglige 
opgavevaretagelse og til museets 
organisation og 
ressourcegrundlag, og at 
strategien udmøntes i 
forskningsprojekter og 
handleplaner for de enkelte år 

Som et væsentligt led i museets overordnede strategi ajourføres 
museets forskningsplan, så den dækker 2021-25. Planen skal ligge 
klar 1. april 2021 og indeholde både en plan for hver af de tre 
afdelinger og en, der prioriterer og koordinerer den samlede 
forskningsindsats. 

Okt. 2020-marts 2021  

At museet i forlængelse af sin 
fokusering af museets 
ansvarsområde udarbejder en 
strategi for museets samlede 
formidling, der skaber balance i 
formidlingen af museets samlede 
ansvarsområde og sammenholder 
formidlingsindsatsen med museets 
ressourcer 

Som et væsentligt led i museets overordnede strategi ajourføres 
museets formidlingsplan, så den dækker 2021-25. Planen skal ligge 
klar 1. april 2021 og indeholde både en plan for hver af de tre 
afdelinger og en, der prioriterer og koordinerer den samlede 
formidlingsindsats. 

Okt. 2020-marts 2021  

At museet tilvejebringer 
permanente bygningsmæssige 
rammer for udstilling af museets 
samlede ansvarsområde evt. i 
samarbejde med Svendborg 
Kommune 

Museet er i løbende dialog med Svendborg Kommune om 
muligheden for at erhverve permanente, tidssvarende 
udstillingsfaciliteter. 
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At museet prioriterer og har fokus 
på at deltage i den nationale 
brugerundersøgelse i 2019 og 
frem, og på baggrund af øget 
viden om brugerne fortsat 
arbejder for at øge besøgstallet 

Museet har ikke et ønske om et stadigt voksende/meget højt 
besøgstal på Forsorgsmuseet. Det må dog gerne blive større, end 
det er i dag, og i den forbindelse er den nationale 
brugerundersøgelse et af redskaberne. Der er allerede truffet en 
række foranstaltninger for at få et tilstrækkeligt antal besvarelser, 
hvad der indtil nu har været et hovedproblem. De nye 
retningslinjer, der ikke begrænser indsamlingen af svar til bestemte 
uger, letter problemet meget. 

  

At museet med afsæt i 
Bevaringscenter Fyns 
bevaringsfaglige udtalelse 
iværksætter nødvendige tiltag til 
forbedring af museets 
klimaforhold. 

Museet vil gennemgå de enkelte kritikpunkter på det næste 
halvårlige møde med Bevaringscenter Fyn til august 2020, og vi vil 
her lægge en prioriteret plan for at løse de udfordringer, der inden 
for vores ressourcer lader sig løse. 

  

At museet sammen med 
samarbejdspartnerne i Arkæologi 
Sydfyn – og i dialog med SLKS – 
gennemgår samarbejdsform, 
praksis og procedurer med henblik 
på faglig og administrativ 
kvalitetssikring og ensartethed i 
opgavevaretagelsen 

Repræsentanterne i Arkæologi Sydfyn (ASF) har på sidste 
styregruppemøde drøftet kritikken, men det er svært at 
imødekomme den, fordi den er ukonkret. Der er i skrivende stund 
ved at blive fundet et tidspunkt for et møde ASF og SLKS, og et 
sådant møde kan forhåbentlig afklare tingene.  
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At museet sammen med 
samarbejdspartnerne i Arkæologi 
Sydfyn sikrer overensstemmelse 
mellem de involverede museers 
egne og de fælles strategier og 
planer for den arkæologiske 
virksomhed 

Udfordringen tages op på kommende møder i ledergruppen og 
givetvis også på det planlagte møde i august mellem SLKS og 
Arkæologi Sydfyn 
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