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Skanderborg Museum har i maj måned 2012 været igennem en kvalitetsvurdering af Kulturstyrelsen.  

Kvalitetsvurderinger er en del af Kulturstyrelsens arbejde med at understøtte en kvalitativ og 
professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse. Kulturstyrelsen skal sikre, at museerne 
lever op til museumsloven samt de mål og standarder, der følger af politiske målsætninger for 
museumsområdet og samfundsudviklingen generelt. 

Ved kvalitetsvurderingen af Skanderborg Museum er de fem centrale museumsfaglige områder: 
indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling blevet vurderet.  

Kulturstyrelsens samlede vurdering er, at museets varetager sine opgaver tilfredsstillende.  Karakteren 
tilfredsstillende, som er den næstbedste i rækken af fire kategorier, kan Skanderborg Museum være både 
glad for og stolt af. Kulturstyrelsens vurdering anerkender museets målrettede arbejde og resultaterne 
efter årelange satsninger inden for forskelligartede, faglige emner og efter sammenlægninger med et 
antal museums- og arkivenheder i Skanderborg Kommune. 

Skanderborg Museum er et kulturhistorisk museum, der blev statsanerkendt i 1984. Museet har ansvar for 
arkæologi og nyere tids historie i Skanderborg Kommune, der er museets hovedtilskudsgiver. 

Blandt de områder, som Kulturstyrelsen finder meget tilfredsstillende er  

at Skanderborg Kommune har et stort engagement i museet, .. at museet har mange frivillige, der 
understøtter museets virksomhed. 

at museet bedriver forskning efter det almene forskningsbegreb og at museet samarbejder med andre 
institutioner nationalt og internationalt. 

at museets driver en omfattende formidlingsvirksomhed og arbejder differentieret med sin formidling i form 
af varierede formidlingsformer og – tilbud,… at museet har undervisningstilbud til børn og unge, der er 
tilpasset trinmål og læreplaner, og som benyttes i stort omfang. 

at museet er ajour med beretninger for arkæologiske udgravninger og indberetninger.  

Derudover kan det fremhæves, at Kulturstyrelsen findes det meget tilfredsstillende at museet arbejder 
efter prioriterede planer og nedskrevne politikker, og at samlingen (dvs. museumsgenstandene) er i god 
bevaringstilstand.  

Generelt fremhæver Kulturstyrelsen, at museet er målrettet og strategisk i sit arbejde for den samlede 
virksomhed og inden for de lovbefalede museumsområder. Det ses som en anerkendelse af, at der 
leveres resultater og kvalitet på Skanderborg Museum, hvilket naturligvis er en stor glæde for museet.  

Skanderborg Kommune udtrykker tilfredshed med rapportens konklusioner. Kultur- og Borgerservicechef 
Svend Erik Jensen understreger det positive helhedsindtryk, som rapporten efterlader og tilføjer: ”Det var 
som repræsentant for Skanderborg Kommune en fornøjelse at deltage i mødet med Kulturstyrelsen, hvor 



der også blev udtrykt anerkendelse af kommunens samlede indsats for at understøtte den kvalitet, som 
kendetegner museets virke”. 

Som den aktive, procesorienterede virksomhed, som Skanderborg Museum er, vil der naturligvis være 
områder med mangler og der af afledte anbefalinger til opfølgninger fra Kulturstyrelsens side. Sådan må 
det være! Påpegningerne gælder i øvrigt for nogle områder, hvor museumsarbejdet allerede er i fuld 
gang efter en nøje lagt plan. Skanderborg Museum kan helt igennem være både stolt over og glad for 
karaktergivningen tilfredsstillende.  

For yderlige oplysninger: Kontakt museumsdirektør Helle Reinholdt, T. 86 52 24 99. 

Læs hele Kvalitetsvurderingen på www. skanderborgmuseum.dk 
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