PRAKTIK
Er du en af dem,
der både ønsker at
arbejde med
hjernen, hjertet
og hånden?

Vil du være med til at
forstå, bevare og
fortælle om
Grønlands
kultur
sammen
med
os?

?

?
?

?

Fremtiden som
chef og “multikunstner”
– begynder med
praktikophold på
et af Grønlands
mange lokalmuseer

Museer - Hvem er vi?
Rundt om på landets 20
museer sidder historikere, etnologer, eskimologer og pædagoger,
der elsker deres arbejde!
Vi fortæller om kulturer, hvad enten
det er Grønlands eller andre af
verdens brogede kulturer.
Vi indsamler immateriel og materiel
viden om lokalkulturen.
Vi arbejder med hjemmesider,
elektronisk registrering, Grønlands
kulturarv, offentlige myndigheder
og ikke mindst med hinanden!

Vi holder foredrag, underviser og
deltager i samfundet, der omgiver os.

HVIS DU VIL VIDE MERE
museum.gl

Nyt og gammelt
vises frem i
Narsaq.
Her ses sælskindsrygsække af genbrugsgummi af
Nauja Lynge
Lyngesen.
Foto
Narsaq
Museum.

+XQGÀ QVHV
Ilulissat.
Foto
Ilulissat
Museum.

Formidling til museernes besøgende
kan være én af
mange spændende
opgaver for en
praktikant.
Foto
Aasiaat
Museum.
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.RQWDNWHWHOOHUÀHUHPXVHHUVRPGXV\QHVO\GHULQWHUHVVDQWH
og få en snak om, om de kan tilbyde dig en praktikplads.
Kontakt også din institutleder, da han/hun kan hjælpe dig med
at planlægge, hvornår i dine kandidatstudier, praktikken kan
afvikles.
I samarbejde med museet kan I planlægge praktikforløbet, der
typisk vil være af ét semesters varighed og erstatte et af
kandidatuddannelsens emnefag (20 ECTS).

Det siger praktikanterne om praktik...

Sidse Larsen,
tidligere praktikant ved
Ilulissat Museum.

Sidse Larsen om sit praktikophold:
”Fagligt sker der noget, når man bevæger
VLJY NIUDXQLYHUVLWHWVRPJLYHOVHUQH-HJ¿N
et ansvar og skulle måske nok arbejde mere
selvstændigt, end jeg var vant til fra studiet.
0XVHHWYDUPHJHWÀHNVLEHOWMHJV\QHVMHJ
¿NVWRUWUnGHUXPRYHUSUDNWLNIRUO¡EHWRJ
derfor krævede det også en del selvdisciplin
og initiativ fra min side, hvis der skulle ske
noget.”

Det kan være fornuftigt at gøre
sig tanker om, hvad praktikopholdet skal bruges til, f.eks.
kan det være at opholdet kan
bruges som forberedelse til opgaver eller speciale, der venter
senere i dit studium.
En erfaring fra tidligere
praktikant, Nanna Folke Olsen:
”Brug gerne opholdet som feltarbejde
til enten speciale eller en anden
opgave. Det giver et konkret
mål for og udbytte af
opholdet.”

Økonomi og
bolig under praktikken
Du vil selv være ansvarlig for, at økonomien og bolig falder på plads. Museerne vil
i den udstrækning det er muligt, hjælpe
PHGDW¿QGHSDVVHQGHLQGNYDUWHULQJ
mens du er i praktik.
Derudover er det muligt at ansøge om
dækning af rejseudgifter og støtte til
nødvendige opholdsudgifter i henhold til
Hjemmestyrets bekendtgørelse om Uddannelsesstøtte nr. 8 af 27. marts 2008.

Foto Qeqertarsuaq Museum

Sysselrådets mødelokale anvendt i perioden 1929-1951.
Derefter indrettet som
museum, Upernavik.
Foto Jørgen Jensen

Foto Sisimiut Museum

HVIS DU VIL VIDE MERE
Se Hjemmestyrets
bekendtgørelse
om uddannelsesstøtte
nr. 8. af 27. marts 2008
www.lovgivning.gl
6HÀHUHLQIRUPDWLRQHURP
lokalmuseerne i Grønland på:
www.museum.gl

