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Nyhetsbrev  
Vad vi arbetat med under våren… 

• Eftersom pandemin tack och lov lättade, man släppte på restriktionerna och skolor återigen fick 

komma på fysiska och analoga besök så prioriterades detta under våren. Arbetet med att utveckla 

webbsidan, arkivochlarande.se, fick därmed stå tillbaka lite...  

• Det vi framför arbetat med på plats är ett delvis förnyat upplägg av skolprogrammet ”Ida 12 år 

skriver dagbok 1905”, ”Kulturvandring Mjällestigen”, lässatsningen ”Uppdraget”, samt diverse olika 

stadsvandringar. Vi har även haft besök från ett par gymnasieskolor i länet, som med olika 

infallsvinklar, tagit del av källmaterial och frågor från ”Det rena landet”. Kul! Detta tema i digital 

form, som f.n. ligger som preliminär version på webbsidan då det inte är helt färdigställt, har även 

testats av lärare och gymnasieelever för att ge lite respons. Stort tack för det! 

• I juni hade vi även tre dagar med ”Sommarlov på Arkivet” för barn mellan 10- 12 år som var väldigt 

uppskattade. Får se hur vi kan utveckla konceptet vidare till nästa gång. 

Vad händer framöver? 

• Vi pedagoger är tillbaka efter semestern vecka 33. 

• Fredag den 19 augusti bjuder vi in till en ”Lärarkick” för pedagoger som arbetar med något ämne på 

gymnasiet. Se inbjudan på www.arkivochlarande.se/lararkick-for-gymnasielarare/. En förhoppning är 

att fler upptäcker hur arkiven kan vara en resurs i undervisningen och elevernas lärande. 

• Under hösten har vi avsatt perioder för erbjudande av vissa teman och projekt. Nytt är ett moment 

inom projektet Kulturhjulet i Östersund för åk 6 på temat ”Tillsammans gör vi skillnad”. Här fokuserar 

vi på perioden 1890-1920- talet och hur man då kämpade för demokrati och solidaritet på olika sätt 

och speglar det mot situationen idag. Detta kommer att erbjudas under september- oktober. Vidare 

kommer vi erbjuda läslist ”Uppdraget” tillsammans med Jamtli för åk 4-6 i november. 

• Vi fortsätter med att utveckla och förbättra webbsidan arkivochlarande.se. Ambitionen är bland 

annat att temat ”Det rena landet” har utvidgats med del två, ”Friskvårds- och idrottsrörelsen- om 

sundhetsidealet”, före årsskiftet. 

• Under sommaren kommer vår pedagogiska sal på Arkivet, Rumarsalen, att fräschas upp med ny färg 

och nytt golv. Lite stök får vi räkna med inledningsvis under hösten, men vi ser mycket framemot att 

kunna välkomna besökarna till en ännu finare besöksplats. 

 

Slutligen vill vi bara önska er en fortsatt fin sommar och hälsa er välkomna att ta kontakt 

med oss för frågor, besök eller samarbeten! 

 

Allt gott!  

Med vänliga hälsningar Mia & Jim 
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