Delrapport 1 (per 30. mai 2019)
Prosjektnummer: 332953

Prosjekttittel: «Nå begynner a’ med det der igjen» - om kjønnsrepresentasjon i museenes samlingsog formidlingspraksiser

Aktiviteter, status og framdrift:
Oppstartsamling i prosjektet ble arrangert på Hamar i februar. Her var alle delprosjekteierne tilstede
med unntak av ARBARK. På samlingen ble hovedprosjektet og alle delprosjekter presentert, og det
ble fastsatt frister og milepæler for møter og rapporteringsrutiner i 2019. Tidsplanen slik den var satt
opp i søknaden ble gjennomgått, og her ble det gjort noen justeringer for bedre å utnytte synergien
mellom hovedprosjekt og delprosjekter, samt å hensynta noen mindre endringer ved den enkelte
prosjektpartners hjemmeinstitusjon (se punktet Endringer nedenfor).
Aktivitetene i hovedprosjektet har i all hovedsak fulgt opprinnelig plan slik den ble presentert i
søknaden. I hovedprosjektet har aktivitetene vært knyttet til fase 1: Kartlegging av status for
museenes praksiser knyttet til kjønnsperspektiv i samlings- og formidlingspraksiser. Ansvarlig for
kartleggingen er førstekonservator Bjørn Sverre Hol Haugen, og den har også bidrag fra
masterstudenter ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO.

Iverksatt

Utført

Utført

Uført

Kartlegging av museale praksiser benytter ulike metoder og empirisk materiale, slik det framgår av
figuren over. I Hovedprosjektets fase 1 gjenstår per i dag bearbeiding av data fra
spørreundersøkelsen, og en sammenfatning av resultater. Kartleggingen skal være ferdigstilt innen
1.9.2019, og presenteres på prosjektets Work Shop i Oslo medio september. På samme tidspunkt vil
resultatene presenteres på nett og i media. Work shop’en vil markere overgangen til prosjektets
fase 2: Metodeutvikling.
Foruten disse aktivitetene, har prosjekteierne deltatt på Kulturrådets samling i Bodø i januar.
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Alle delprosjektene har sendt inn sine statusrapporter, og her er det vår vurdering at framdriften er
god uten vesentlige avvik fra prosjektplanen (Se vedlegg 1).

Endringer
Prosjektperiode utvides: På oppstartsamlingen i februar besluttet vi å strekke prosjektperioden fram
til 1.4.2021. Ved å legge koordinatorrollen til avdelingsdirektøren for våren 2019, samt at det i
opprinnelig prosjektplan og budsjett var satt opp start i november 2018, har vi rom innenfor
prosjektets lønnsbudsjett til en slik utvidelse av prosjektperioden.
Dette innebærer også at de avsluttende konferansen i prosjektet skyves fra slutten av 2020 til
februar 2021, og at avsluttende prosjektrapport utarbeides i mars 2021.
Personalressurser: Det ble ved årsskiftet gjort avtale med en person som skulle ansettes i prosjektet i
mai/juni 2019. Vedkommende bidro på samlingen hos Kulturrådet i Bodø i januar og nettverks/oppstartsamlingen for prosjektet på Hamar i februar. Etter den tid besluttet Anno museum å
omdisponere ressursene slik at medarbeideren skal benyttes til annet arbeid i forbindelse med
samlingsforvaltning ved museet. Derfor dekkes prosjektkoordinator-rollen av avdelingsdirektør ved
Anno museum Kongsvingerregionen. Prosjektmedarbeiderfunksjonen fram til mai er ihht plan for
fase 1, hvor intern medarbeider er frikjøpt til gjennomføring av kartleggingen i første prosjektfase. Vi
har jobbet med prosjektorganiseringen, og lyser ut prosjektmedarbeider i 50% for perioden fra
1.9.2019 til 1.4.2021, mens koordinatorfunksjonen på 30 % ivaretas gjennom frikjøp av interne.
Tidsplan i delprosjektene: Flere av delprosjektene skrev i søknaden at de skulle gjennomføres i 2019.
Prosjektpartnerne SNK, NTM og OM har meddelt at de ønsker forlengegjennomføringsperioden ut i
2020. Dette dels for å tilpasses progresjonen i hovedprosjektet, og dels på grunn av interne forhold
ved institusjonen. Dette har ingen betydning for totalkostnadene i prosjektet, men deler av utgiftene
knyttet til 2019 budsjettet overføres til 2020.
Status ressursbruk i prosjektet per 1.mai 2019:
Samlet egeninnsats i delprosjektene utgjør 12,6 ukeverk pr. 1.5. 2019. Dette tilsvarer 255 150,- kr.
Egeninnsats i hovedprosjektet utgjør tre ukeverk, tilsvarende 60 750,- kr. Videre har Kilden med sine
to artikler en egeninnsats tilsvarende 39 000,- kr ihht oppsatt budsjett.
Fakturerte personalkostnader i prosjektet er 202 879,- kr. Øvrige driftsutgifter i prosjektet er
153 429,- kr. Total ressursbruk, inklusiv egeninnsats, i prosjektet så langt er 711 208,- kr.
Milepæler for kommende prosjektperiode:






1.sept. 19: Oppstart ny prosjektmedarbeider
1.sept. 19: Frist ferdigstilling av rapport for prosjektfase 1
12.-13.sept. 19: Work shop i Oslo med presentasjon av resultater fase 1, samt erfaringsdeling
delprosjekter. Arbeid med utvikling av metodikk.
Sept. 19 – jan. 20: Metodeutvikling, prosess med prosjektpartnere og nettverksmuseer
5.-7. feb. 20: Prosjektsamling, avslutning fase 2, oppstart fase 3.
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