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Tilbage

Hvad er intrface?
intrface.dk er et interaktivt website, hvorfra du kan downloade og uploade
undervisningsmaterialer og forløb, finde opgaveløsninger, noter, arbejdspapirer,
nyttige links o.s.v.
UDVIKLINGSPROJEKT 20082011
Nederst her på siden er dels en kort beskrivelse af projektet, dels
informationshæftet, som fortæller hele historien om projektet og indeholder en
beskrivelse af projektets organisation, finansiering og styring, følgeforskning,
forløbsforslag, deltagerliste med adresser og emails samt meget andet.

Samarbejdspartnere 
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Museer
Om intrface europe

intrface i medierne
Kontakt og CVR
Links

....NU EN FORENING
Den 21. september 2011 var der stiftende generalforsamling i foreningen intrface.
Udviklingsprojektets partnerskaber er blevet medlemmer i den nye forening, og
der kommer fortsat nye til.
FORENINGEN intrface: konference og stiftende generalforsamling 21.9.2011, på
Mercantec i Viborg.
Generalforsamlinger
Læs referater og se billeder

Lavet af Rikke Lindskov Loft

Klyngemøder
Klyngemøder januar 2014. Program, deltagere og referater  se HER!
Kurser
Kursus 2016: Innovér jeres intrfaceforløb, se info og billeder her.
Kursus 2015: Kursus i museologi og innovation, se info og billeder her.
Her findes Informationshæftet
Her findes Medlemslisten
Lige nedenfor findes billeder fra et udpluk af projektets tidligere møder og
konferencer (20082011)
Kickoff konference for 5 partnerskaber Fase 1: d. 8. sept. 2008
Afslutningskonference efter første år: d. 28. april 2009
Midtvejskonferencen for 15 partnerskaber  5 "gamle" Fase 1 plus 10 nye Fase 2: d. 10. feb. 2010
Kickoff konference for 15 nye partnerskaber Fase 3 den 15. april 2010
Lederseminar for museumsledere og rektorer 30. november 2010
Konferencer
Opstartskonference i intrface syd, arrangør MUSKO og intrface, 31.8.2011 på Fredericia Gymnasium
Opstartskonference i intrface nord, arrangør MuseumsundervisningMidtNord og intrface, 5.9.2011 på Vesthimmerlands Museum i Aars
Partnerskabsmøde Egå GymnasiumSteno Museet
Videndelingsmøde på Danmarks Industrimuseum 16.4.09
Her findes Partnerskabsmodellen, som er udviklet af Ane Hejlskov Larsen og Anna Karina Kjeldsen, begge Center for Museologi, Aarhus
Universitet
Læs om det første udviklingsprojekt i museologi og almen studieforberedelse her
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