
FUISM och Forum för utställare har glädjen att bjuda in till höstkonferens 
 

Normkreativa rum och möten 
3-4 oktober på Malmö Museer 
 

En interaktiv konferens för kultur- och museifolk 
om normer och normkreativitet. 
 

Två dagar fyllda av inspiration, nya perspektiv och metoder, 
dialog och nätverkande! 
 

 
 
 

Kostnad: 1000 kr för medlemmar i någon av föreningarna, 
1500 för ickemedlemmar (i priset ingår en lunch, en middag och fika) 
 
Sista anmälningsdag och betalningsdag 26 september. 
Avbokning efter den 26 september debiteras fullt ut. 
 

Anmäl dig här 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 

http://simplesignup.se/event/81425


 

Program 
 

 

Måndag 3 oktober 
Plats: Malmö Museer, Teknikens och sjöfartens hus 

 

09.30  Fika + registrering 

10.00 – 12.00 Att skapa normkreativa rum 
  Rebecka Eriksson, verksamhetsledare United Sisters Malmö 

Välkommen till denna workshop som ger dig grundläggande 
kunskaper i normkritisk pedagogik och normkreativa 
metoder för vidare reflektion kring normkreativa rum i just 
ditt arbete. Genom enkla men tankeväckande övningar ger 
denna workshop dig kunskap om hur normer påverkar oss 
och hur vi kan arbeta för att skapa tillgänglighet till olika rum 
genom att synliggöra och problematisera normer. 
http://unitedsisters.fryshuset.se/ 

 
 

12.00 – 13.30 Lunch på Kommendantens café 

13.30 – 15.30 Nytt Migrations- och Demokratimuseum till Malmö 
Samtal med Eva Hansen och Roxana Ortiz som arbetar med 
en förstudie för det planerade Migrations- och 
demokratimuseet i Malmö. Varför behövs museet? Vad är 
viktigt? Vad ska museet innehålla? Vilka olika röster ska ta 
plats? Efterföljande workshop. 
 

15.30 – 15.45 Fika 

15.45 – 17.00 Bästa Biennalen!  
Jenny Grönvall, projektledare och Anna Norberg, 
konstpedagog Inspiration från konstfestivalen Bästa 
biennalen! Bästa Biennalen! är en konstbiennal för 
samtidskonst över hela Skåne som lägger fokus på 
tillgänglighets- och publikfrågor och vänder sig till hela 
familjen. http://bastabiennalen.se/) en konstfestival 
 

18.00  Middagsbuffé på Restaurang Wega 
Borgstugan, Malmöhus slott 

 

http://unitedsisters.fryshuset.se/
http://bastabiennalen.se/


 

 

 

Tisdag 4 oktober 
Plats: Malmö Museer, Teknikens och sjöfartens hus 
 

09.00 – 09.45 Funktek – Kulturen ska vara till för alla! 
Lilian Paunovic Olsson, koordinator på Funktek berättar om 
projektet som handlar om att alla ska kunna gå på och 
uppleva museum. För att det ska bli möjligt behöver vi veta 
vad olika människor med olika funktionsvariationer tycker, 
tänker och vill ha!  http://www.funktek.se/hem/ 

 

10.00 – 11.30 Två parallella programpunkter, äger rum på Slottsholmen 
 

1. Vi testar tillgängligheten på Akvariet på Malmö Museer 
tillsammans med projektet Funktek  
 

2. Visning av utställningen Vi är Romer 
 

 Till dessa två ovanstående programpunkter delas deltagarna 
in i två grupper. En grupp börjar med tillgänglighetstest och 
en grupp börjar med visning. 

 

11.30 – 12.30 Avslutning (lunch på egen hand) 

13.30 – 15.00 Bonusprogram! 
Wikipedia och skolan 
Stanna kvar på Malmö Museer lite till och lyssna på 
Sara Mörtsell från Wikimedia Sverige, Sofia Dahlquist 
från Stockholmskällan, Aron Ambrosiani och Lena Bergqvist 
från Nordiska museet som berättar om gemensamma 
skolprojekt. Vilka värden finns det med att museifolk 
använder Wikipedia och Wikimedia? Var med och diskutera.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.funktek.se/hem/


 
Det finns många bra och prisvärda hotell i Malmö, här är tips på ett par: 
 

 
Best Western Hotel Royal 

040 664 25 00 
Norra Vallgatan 94 

211 22 Malmö 

E-post: info@bwhotelroyal.se 

 

STF Malmö City Vandrarhem 
040-6116220 
Rönngatan 1 
211 47 Malmö 
E-post: malmo.city@stfturist.se 

 

tel://040%20664%2025%2000/
mailto:info@bwhotelroyal.se
mailto:malmo.city@stfturist.se

