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Årsmelding 2007
Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter på Glomdalsmuseet.
Arbeidet med å dokumentere og tilgjengeliggjøre kunnskap om nyere tids
innvandringskulturer i Hedmark, har blitt en synlig del av museets virksomhet.
Etter at museet gjenåpnet med nye lokaler i 2006 har det flerkulturelle senteret fått flere
passende lokaler å utøve sin virksomhet i.
Utstillingslokaler, konferanselokaler, bibliotek og møterom åpner for formidlingsaktiviteter
inne, og friluftsmuseet er egnet for ulike arrangementer utendørs.
Museets satsinger på ulike minoritetskulturer har vært svært synlig gjennom hele 2007.
I hovedbygningen på museet har det vært tre utstillinger med fokus på minoritetsgrupper i
Hedmark.
Gjennom utstillinger og aktiviteter skal Glomdalsmuseet og Flerkulturelt kunnskaps- og
kompetansesenter gi minoritetskulturene en plass i Hedmarks historie gjennom
dokumentasjon, utstillinger, aktiviteter, kunnskapsformidling og nettverksbygging.
Museet og senteret har merket en økt interesse for minoritetssatsingene om nyere
innvandringsgrupper fra grunnskolelærere, voksenopplæringsgrupper, helsepersonell og
studenter.
Museet har blitt benyttet som læringsarena for både studenter og grunnskoleelever.
Biblioteket ble åpnet i oktober, og er en styrke for senterets arbeid. Fagrapporter,
prosjektbeskrivelser og faglitteratur har blitt mer tilgjengelig for publikum. I tillegg bygges
det opp en samling med bøker fra flere av de landene som representerer
innvandrerbefolkningen i fylket. Det er innledet et samarbeid med det flerspråklige biblioteket
på Deichmanske bibliotek i Oslo.
Gjennom året har det vært planlegging og forberedelser av aktiviteter og tiltak som skal
gjennomføres i løpet av Mangfoldsåret 2008.
Senteret skal ha en mer aktiv rolle ut mot kommunene i forhold til markeringer og
flerkulturelle satsinger gjennom Mangfoldsåret. Planlagte aktiviteter for mangfoldsåret er:
konsertserien ”Flerstemt”, besøk av Tumaini group og en felles utstilling i samarbeid med
turneorganisasjonen. Musikk i Hedmark, Hedmark teater og innvandrerorganisasjonene har
felles planer som skal gjennomføres i Mangfoldsåret.
Gjennom hele 2008 skal senteret bli enda tydeligere på å formidle kunnskap om det
flerkulturelle i fortid og nåtid.
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Kunnskapsformidling:
Fagseminar om Somalia.
Et åpent seminar i samarbeid med Hedmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune ledet en studietur til Somaliland i september 2006. Erfaringer og
bakgrunnen for denne turen ble lagt fram på dette kveldsseminaret.
Både studieturen og dokumentasjonsarbeidet om somaliske hedmarkinger skal gi kunnskap
om somalisk kultur og være med å fremme forståelse mellom majoritet og
minoritetsbefolkningen med somalisk bakgrunn.

Studiedag for lærer- og førskolelærerstudenter:
Minoriteter i Hedmark – Studiedag for lærer og førskolelærerstudenter ved Høgskolen i
Hedmark. Studentene hadde en læringsdag lagt til Glomdalsmuseet. Både forelesninger,
guiding i utstillingene og selvstendig arbeid var innholdet denne dagen.
Høstkonferanse ”Dugnad for mangfold”
En åpen konferanse for offentlige tjenesteytere og andre interessenter. 92 deltakere.
Temaet for konferansen var knyttet opp mot Mangfoldsåret 2008, med fokus på det felles
samfunnsansvaret det er å verdsette og bevare mangfoldet. Ulike forelesere satte fokus på
ulike nivåer, alt fra system og strukturer til et personlig ansvar.
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Studiedag for morsmålslærerstudenter:
Somali – studiet ved Høgskolen i Hedmark.
Studentene ble orientert om Fotspor prosjektet og ble guidet i utstillingen ”Norsk i 100”.
Utstillingen Fotspor Somalia Norge ble guidet av to av ressurspersonene som hadde vært med
å lage utstillingen.
Studentene arbeidet videre med utstillingen og hvordan denne aktivt kunne brukes i
undersvisningssammenheng. Studentoppgavene ble sendt til Flerkulturelt senter, og er nyttig
dokumentasjon for hvordan denne utstillingen kan brukes og hvorvidt senteret har lykkes med
sin utstilling.
Studiedag for utepedagogikk studiet:
Minoriteter på timeplanen (Uteskolepedagogikk Høgskolen i Hedmark)
En studiedag med vekt på ulike minoritetskulturer som er representert i Hedmark.
Nyere innvandringsgrupper, romani, sørsamer og skogfinner. Elevene hadde forelesninger,
guidinger og selvstendig arbeid.
Temadager:
Temadag med presentasjon av utstillingene (Tynset Opplæringssenter, VO Stor Elvdal og VO
i Elverum)
Temadag med presentasjon av utstillingene for flyktningmottak i Hamar og Kongsvinger
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Morsmålsundervisning:
Flere morsmålslærere i somali, har benyttet seg av Fotsporutstillingen. Fem ulike skoler har
brukt utstillingen i morsmålsundervisningen og for klassene til de somaliske elevene.
Grunnskoleelever og barnehagebarn har besøkt utstillingen gjennom hele året.

Presentasjon av senterets arbeid:
Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter har presentert senteret gjennom innlegg og
foredrag under fagkonferanse for NLU og under en ABMU konferanse om mangfoldsåret.
Guider med minoritetsbakgrunn:
Guider med somalisk bakgrunn. Det har vært engasjert fire personer med somalisk bakgrunn
som har vært leid inn som guider i Fotsporutstillingen. I temaperioder er det en guide med
norsk bakgrunn og en med somalisk bakgrunn. Gjennom formidlingen demonstreres et
samarbeid, samtidig som guidene setter fokus på ulike sider. Fra oktober 2007 har det vært
ansatt en person med somalisk bakgrunn som skal arbeide med fokus på mangfoldsåret.
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Møteplasser:
Flerkulturelt musikkverksted:
Flerkulturelt musikkverksted i samarbeid med Musikk i Hedmark.
Et undervisningsopplegg hvor musikken og møtet med musikere fra ulike land skal gi elevene
kjennskap til personer med innvandrerbakgrunn og kjennskap til ulike musikkuttrykk.
Musikkverkstedet og konserten demonstrerer også en positiv og spennende samhandling hvor
alle aktører sidestilles.

Flerkulturell fortellerstund.
Likheter og forskjeller i eventyrene stod i fokus. Fire eventyrfortellere fra fire forskjellige
land. Barna får møte personer og historier fra flere verdensdeler. Eventyrene er svært like
uavhengig av hvor i verden de kommer fra. Fortellerne viser samhandling og prøver å skape
en stemning gjennom eventyrene.
Workshop om fremmedfrykt og rasisme:
Tre representanter fra African Youth hadde workshop med elever fra videregående skole om
rasisme og ulike begreper. Et ledd i opplysningsarbeid og holdningsskapende arbeid for barn
og unge. Det var et samarbeidstiltak i samarbeid med innvandrerrådet i Elverum.
Organisasjoner som benyttet seg av senteret og museet:
Somaliske organisasjoner har benyttet seg av museet og utstillingene flere ganger.
Somalisk kulturorganisasjon i Hedmark arrangerte en lørdagstur til Glomdalsmuseet og
flerkulturelt senter. Hovedfokus var på Fotsporutstillingen, men det var også guiding ute i
friluftsmuseet og en presentasjon av bondekulturen fra Østerdalen.
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Møte med innvandrerorganisasjonene:
Det ble holdt to møter med innvandrerorganisasjonene.
Møtene skulle stimulere til et tettere samarbeid mellom organisasjonene og Flerkulturelt
kunnskaps og kompetansesenter. Saker som ble diskutert: mangfoldsåret, den nye utstillingen
”Mangfoldige Hedmark” og boksamlingen. Det er svært viktig for det videre arbeidet på
senteret å ha kontakt med de ulike organisasjonene.

Utstillinger:
Utstillinger:
”Norsk i 100” Vandreutstilling leid fra IKM. Utstilling om Norges innvandringshistorie fra
1905- 2005. (mai til november) ble bruk i formidling til elever og studenter.
Videreføring av Fotspor katalog og vandreutstilling. Fotsporutstillingen skal ut på vandring i
2008. Det skal lages en katalog som kan følge utstillingen, og som kan brukes som en støtte til
tekster, bilder og gjenstander som skal sendes rundt.
Utleie av Hverdagsfortellinger – vært på turne i Finnmark. Har vært vist i kulturhus og
bibliotek i Finnmark i perioden fra august og skal være på turne til mai 2008.
Vandreutstilling om det Mangfoldige Hedmark. En enkel informasjonsutstilling om
mangfoldet i Hedmark. Kan brukes i klasserom, bibliotek og under ulike konferanser.
Under utvikling:
Startet planleggingen av en større utstilling om ”Mangfoldige Hedmark”
Nettutstillingen Skogfinner på timeplanen er korrigert i samarbeid med Norsk Skogfinnsk
Museum.

Nettverksbygging:
Møter
Nettverksmøter med Norsk Skogfinsk Museum og Finnkultur centrum i Torsby
Nettverksmøter med museumsnettverket for minoritet og mangfold
Møter med innvandrerorganisasjonene – forberedelse til mangfoldsåret
Møte med det Flerspråklige bibliotek ved Deichmanske bibliotek.
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Konferanser
Sørsamisk konferanse på Elgå
Maihaugenkonferansen – infostand om senteret
Ulike konferanser og møter om Mangfoldsåret 2008

Dokumentasjonsarbeid:
Samling av rapporter, erfaringer, personlige historier og fakta om nyere innvandringsgrupper i
Hedmark.

Utgangspunktet for den flerkulturelle boksamlingen ved Glomdalsmuseet var fagrapporter,
litteratur og erfaringsbaserte rapporter og en boksamling på ca 200 bøker overført fra
Hedmark Fylkesbibliotek. I 2007 ble det kjøpt inn ca 150 bøker og filmer. Flerkulturelt senter
abonnerer på 8 tidsskrifter. Se vedlegg.

Annet:
- Planlegging av ulike aktiviteter som skal gjennomføres i Mangfoldsåret
- Flerstemt i samarbeid med Musikk i Hedmark
- Ulike temauker i samarbeid med innvandrerorganisasjonene
- Vandreutstillinger i samarbeid med innvandrerorganisasjonene og ressurspersoner.
- Samarbeid med Solum forlag om en lærebok i somali
- Kurs i digitale historiefortellinger – skal brukes i utstillingen Mangfoldige Hedmark
- Nettside
- Innslag i Migrapolis

Besøkstall:
Det har vært en økning på antall besøkende i 2007.

Antall besøkende 2006
30.661

Antall besøkende 2007
36.695
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Vedlegg:
Flerkulturell boksamling
Flerkulturelt musikkverksted
Flerkulturell fortellerstund
Bannerutstilling om Mangfoldet i Hedmark
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