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Nyhetsbrev 
Vad vi arbetat med under hösten… 

• På plats på Arkivet har vi färdigställt det pedagogiska klassrummet Rumarsalen efter sommarens 

renovering. Förutom ny färg på väggarna, nytt golv och delvis annan inredning har vi gjort rummet 

mer flexibelt för att enkelt kunna förändra utifrån teman och det material som vi vill lyfta. Fint tycker 

många- kul tycker vi! Välkommen in och titta vad du tycker! 

• I augusti hade vi ”Lärarkick” för gymnasielärare, vilket gav många idéer, nya kontakter och utbyten. 

Vi hoppas kunna fortsätta med liknande återkommande träffar inför läsårsstarterna framöver. 

• Skolor från gymnasiet, både från Östersund men även Strömsund, har på plats framförallt tagit del av 

vår ”Arkivintroduktion” i kombination med släktforskning, olika infallsvinklar på ”Det rena landet”, 

samt ”Beredskapstiden- samarbete över gränsen”. Med flera av dessa skolkontakter planerar vi 

fortsatta samarbeten, vilket är kul och inspirerande! Det ger oss underlag för vad vi på sikt kan 

komma att erbjuda även på webbsidan, arkivochlarande.se. 

• Till grundskolorna har vi tillsammans med Jamtli erbjudit skolprogramet ”Uppdraget”- om Jämtland 

under beredskapstiden där skolor kommit ända från bl.a. Vemdalen, Klövsjö, Gällö och Bringåsen! 

Från Föllinge kom en klass som fick ta del av ”Sophia Pålsdotter- same och sockenlapp”. Utöver detta 

har vi hållit diverse olika stadsvandringar och föreläsningar på olika teman till olika målgrupper.  

• Vad gäller nya skolprogram har vi arbetat med att formulera temat ”Tillssammans gör vi skillnad”- ett 

samarbete med Filmpool Jämtland och del av Kulturhjulet för alla åk 6:or i kommunen.  

• Vad gäller vårt digitala utbud med olika teman så fortsätter utvecklingen av arkivochlarande.se sakta 

men säkert. ”Det rena landet” utvärderas och justeras i skrivande stund med hjälp av två elever från 

samhällsprogrammet på JGY som hjälper oss i detta arbete.  Den arkivintroduktion som vi hållit på 

plats har vi fått värdefull feedback på, vilket gör att vi planerar att lägga ut även detta på webbsidan 

under våren. Sidan används även som informationskanal gentemot skolor som vill hämta information 

och material kopplat till olika skolprogram.  

 

Vad händer framöver? 

• På plats; Direkt efter årsskiftet drar vi igång med  ”Tillsammans gör vi skillnad” under vecka 4-7. 

Vecka 9- 11 erbjuder vi ”Uppdraget”.  Sedan har en del gymnasiebesök vid med bland annat ”Sök 

platsen” ett samarbete inom svenskaämnet och ”Brotten och straffen” som en del av en 

kriminologikurs.  

• Vi ska även hålla ett par olika föredrag och kurser i Arkivets regi under våren. Ta en titt i Arkivets 

program och AfterWorkprogrammet kring allt som erbjuds! 

 

Slutligen vill vi bara önska er en God Jul, ett gott slut & ett gott nytt år 2023! På återhörande 

då!  

 

Med vänliga hälsningar Mia & Jim 
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