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ÅRSBERETNING 2021-22
Aarhus, 20. maj 2022
Kære Foreningsmedlemmer og DMÅ-Venner!
Velkommen til Daginstitutionernes Museumsforenings generalforsamling i 2022. Tak for jeres fremmøde og for
interessen for foreningens arbejde.
De første måneder af 2021 lagde Corona pandemien endnu engang beslag på en del af Bestyrelsens muligheder for
mødevirksomhed og graden af aktivitetsniveau. Året igennem har Museumsforeningen derfor nok engang set sig
nødsaget til at føre en ret indadvendt tilværelse og dermed nedprioritere mulige medlemsarrangementer.
Som bekendt måtte museumsforeningen af Covid 19 hensyn i året 2020 beklageligvis aflyse sin generalforsamling to
gange. Ved museumsforeningens første bestyrelsesmøde den 27. april i 2021, gik bestyrelsen derfor som det første i
gang med at planlægge museumsforeningens generalforsamling for 2020/2021.
Generalforsamlingen fandt sted den 3. juni på Møllevangsskolen med SFO leder Lars Hansen som vært. Lars bidrog
med rundvisning og interessante pædagogiske/faglige fokusområder i Møllevangsskolens historie.
Bestyrelsesmedlem Claus Blæsbjerg præsenterede et spændende samarbejde mellem Møllevangsskolen og VIA om
et tværprofessionelt undervisningsforløb for de studerende på pædagoguddannelsen, mens bestyrelsesmedlem
Karsten Tuft fortalte om udviklingen af et samarbejdsinitiativ ”Børnebåndet” etableret i 2014 blandt en række lokale
selvejende daginstitutioner.
På grund af tekniske ændringer har DMÅ´s hjemmeside, www.dagmus.dk, i en længere periode i året 2021 ikke
været tilgængelig for publikum. For at begrænse denne ”nedlukning” har bestyrelsesmedlemmerne hele året
arbejdet intenst med at klargøre hjemmesiden til genåbning.
For at styrke en mere effektiv og hurtig arbejdsgang valgte Bestyrelsen tidlig på året at indrette det detaljerede
arbejde med at reorganisere den kommende hjemmeside ved at etablere mindre arbejdsgrupper. Grupperne har
enkeltvis været overladt ansvaret for for at løse afgrænsede arbejdsopgaver, eksempelvis - ”Foto og film”,
”Kategorisering af DMÅ-samlingen”, ”Arkivaliegennemgang/sortering” m.v.
Imellem årets ordinære bestyrelsesmøder har grupperne individuelt organiseret deres løbende arbejde. Dette
arbejde blev afsluttet kort efter nytår og har nu, i et fint samarbejde med foreningens IT supporter, resulteret i en
nylig genåbning af DMÅ´s nu tilrettede hjemmeside.

Et besøg på den nye hjemmeside vil forhåbentlig vise sig at kunne leve op til bestyrelsens forventning om, at den nu
byder på såvel et hurtigere overblik over den store mængde genstande i ”Samlingen” som på en mere enkel
søgeproces i den.
Museumsforeningen har beredvilligt leveret fotomateriale til bogen: ”Jydsk – Børnehaveseminarium,
Fritidspædagogseminarium, Pædagogseminarium - Et stykke uddannelseshistorie, Bind 1- 1933-1993”: Bogen blev
udgivet i maj 2020.
Bogens forfattere er tidligere rektor ved Jydsk Pædagog- Seminarium, Søren K. Lauridsen og tidligere uddannelsesog souschef på Jydsk Pædagog Seminarium, Leif Vestergaard.
Bogen er en spændende beretning om udviklingen af en lokal uddannelsesinstitution med betydningsfulde lokale
rødder. Med ”Jydsk” som udgangspunkt, behandler bogen desuden træk af pædagogikkens historie fra starten af
1900-tallet samt forskellige pædagog -uddannelsers historie. Vi anbefaler gerne.
Bogen er udgivet på Jydsk Pædagog-Seminariums Forlag, Pris kr. 250.
Kontakt lfvestergaard48@gmail.com eller tlf. 4045 7524.
Således bærer årets beretning stærkt præg af, at bestyrelsen primært har opereret på de indre og ret usynlige linjer.
Vi lægger os gerne i selen for at foreningen i 2022 vil vise sig at være en smule mere udadvendt.
I det kommende år håber og forventer vi bl.a.
- At kunne arbejde videre med sortering og gennemgang af arkivalier.
- At kunne påbegynde fotografering og registrering af en større mængde genstande.
- At kunne finde en frivillig, som gerne vil give en hjælpende hånd med ved fotoarbejde.
- At kunne planlægge et par spændende og velfortjente medlemsarrangementer.
Hermed en stor tak for jeres trofaste medlemskab, donationer og anden støtte til foreningens arbejde.
Vi håber på jeres fortsatte opbakning.
Tak for opmærksomheden.
f. Bestyrelsen i Daginstitutionernes Museumsforening Århus
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