Stockholm februari 2017

Bästa FUISM-medlem!
Välkommen till ett nytt händelserikt år med FUISM med arrangemang som
inspirationsdagen Fokus på, höstkonferens och pedagogstafetter. Arbetet med RSM:s
museipedagogiska strategigrupp fortsätter, så även samarbetet med de nordiska
museipedagogföreningarna i projektet NAME,

Medlemsavgift 2017
Årsavgiften är 300 kronor, för studenter 150 kronor. För er som betalar själva ser vi
gärna att medlemsavgiften är betald senast den 31 mars 2017. Vi har påbörjat arbetet
med fakturering. Efter årsmötet kommer vi att lämna över rollerna som
medlemsansvarig och kassör till nya personer och vi vill gärna lämna över aktuella
fakturaadresser, medlemsregister mm.
Vi vore tacksamma om ni som behöver faktura för er organisation kan skicka in
fakturaadress (även om ni har skickat det förut) och ange vilka medarbetare som
ska vara medlemmar i FUISM till Rikard Borg (rikardvaldemar.borg@dll.se).
Betalningsmottagare: FUISM
Organisationsnummer: 815 200-8440

Medlemsavgift i FUISM: 300 kr/år
För studenter 150 kr/år

Plusgirokonto: 512 72-3

Obs! Meddela fakturaansvarig att det är viktigt att de
uppger ditt namn vid inbetalning på Plusgirokontot.
Ibland får vi in pengar vi inte vet vem det gäller.

Tänk på att för deltagande i FUISM:s större arrangemang som Fokus på
pedagogik och konferenser krävs medlemskap i föreningen.

OBS! Eftersom vi i år inte kommer att hinna skicka ut alla fakturor före årsmötet räcker
det att ni vid anmälan uppger fakturaadressen så skickar vi faktura så snart vi kan.

Några arrangemang som är på gång


Årets pedagogiska pris! Det har kommit in 16 nomineringar till 2016 års
pedagogiska pris. Styrelsen har valt ut tre finalister som presenteras på
föreningens webbsidan http://fuism.se/arets-pedagogiska-pris/de-tre-finalisterna2016/. Dessa kommer också att presenteras på Fokus på-dagen 13/3.
Omröstningen är öppen from 6 februari tom 31 mars. Ta chansen och
uppmärksamma 2016 års bästa pedagogiska verksamhet! Prisutdelningen
kommer att äga rum under Riksförbundet Sveriges museers vårmöte i Södertälje
25-27/4.



Fokus på pedagogik + Årsmöte FUISM 13 mars - I år träffas vi på
de nyöppnade Scenkonstmuseet i Stockholm. Denna gång har vi valt att inte gå
över ån efter vatten. Det är så mycket spännande som händer bland våra egna
medlemmar, så under denna dag kommer vi att få en presentation av de tre
finalisterna i Årets pedagogiska pris och Scenkonstmuseets utställningar, följt av
samtal och analys. http://fuism.se/wp-content/uploads/2017/02/FUISMs-Fokusp%C3%A5-2017.pdf
Sista anmälningsdag är 27 februari!



Vårmötet 25-27 april 2017 i Södertälje FUISM arrangerar en
programpunkt under Sveriges museers vårmöte. Museers digitala lärresurser
riktar sig ofta till skolor. Men idag finns ingen samordning eller struktur för hur
museers digitala material kan vara tillgängligt för skolor. Olika organisationer har
olika lösningar. Ändå har många museer till uppdrag att prioritera skola och att
utvecklas digitalt. Skolan har sina digitala plattformar, men där syns sällan
museer.



Pedagogstafett – Vill du berätta om ett projekt eller ta hjälp av dina kollegor
i föreningen med ett problem? Kontakta ansvarig för din region för att ordna en
pedagogträff, så skickar vi ut information till alla medlemmar.

Vill du inte längre vara medlem i föreningen, eller har du flyttat och/eller bytt arbete,
uppskattar vi om du meddelar oss.
För medlemsfrågor kontaktar du Kari Arnekleiv kari.arnekleiv@dll.se

Kom ihåg hemsidan www.fuism.se
Du hittar oss också på Facebook så klart!

Med vänliga hälsningar från styrelsen
Kari Arnekleiv
Medlemsansvarig

Rikard Borg
Kassör
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