Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2010
Sammanträden
Sällskapets årsmöte hölls måndagen de 12 april och Sällskapets medlemsmöte tisdagen de 12
oktober 2010. Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen. Mellan sammanträdens har telefonsamtal och mail utväxlats.

Beslut om anslag
Årsmötet beslutade att
•

Tilldela GR Utbildning 20 000 kronor för arbete med hemsidorna

•

Bokprojektet Hundra år i skolans tjänst 140 000 kronor

Styrelsen har under året tilldelat Göteborgs Stadsmuseum 150 000 kronor till utställningen
”Nattpäron”

Förvaltning av Sällskapets medel under 2010
Liksom tidigare år hade Carnegie Kapitalförvaltning diskretionär fullmakt att förvalta Sällskapets medel under första halvåret mot en depåavgift av 1 % men den 1 juli flyttades depån
till Svenska Handelsbanken (SHB). Men detta byte innebar att banken endast hade en rådgivande funktion mot en depåavgift på ½ %.
Ansvaret bars därefter av firmatecknarna Bengt Holmén och Bengt Hägglund i samråd med
övriga i Penningplaceringsgruppen: Reine Jonsson, Eva Runhammar och Kurt Ögren. Gruppen har haft fjorton överläggningar (29/1 på Stiftet, 8/2 på Carnegie, 10/3 på SHB och Confidentor, 12/3 på Carnegie, 26/3 på Confidentor och Thenbergs, 4/5 på Confidentor, 11/5 på
Stiftet, 1/6 på SHB, 22/6 på Stiftet, 18/8 på Stiftet, 12/10 på Stiftet, 22/11 på Stiftet och Cypern och 22/12 på Stiftet).
SHB:s representant Christoffer Ledam har deltagit tre gånger.
Bokföringen har skötts av Anders Forsman. Under hösten har han haft problem då handlingar
från SHB uteblivit trots flera påstötningar. SHB vägrade ta emot vissa fonder från Carnegie,
bland annat Carnegie World Wide, som vi då tvingades sälja med en bokföringsförlust av
85 586 kronor.
Aktieutdelningarna har varit betydligt lägre än under år 2009. De strukturerade produkterna
har ökat marknadsmässigt med 11 890 kronor till 837 050 kronor. Ett par av Garantums Sverige Select aktieobligationer ser ut att gå emot en ljus framtid. Alpha Centurion version 2 löper ut i augusti innevarande år troligen med sitt nominella belopp eller med något högre
värde. Detta betyder att någon tvångsförsäljning av aktier för att finansiera bidragsbetalningar
inte behöver ske.
1

Likviditeten har förbättrats markant under året. Skulden till Carnegie vid årets början cirka
60 000 tusen kronor har bytts mot en fordran hos SHB om cirka 68 000 kronor.
Aktieportföljen har stigit i marknadsvärde med cirka 269 000 kronor till 2 396 603 kronor.
Det innebär en ökning med cirka 12,5 %, vilket kan jämföras med AP-fondernas resultat: 10,2
%, 11 %, 9 % och 10,9 %.
Sällskapets bruttoförmögenhet uppgår i marknadspriser till cirka 3.3 miljoner kronor.
Gruppen tror på höjda aktieutdelningar innevarande år och en gynnsam utveckling.

Skolsamlingarna 2010
Skolsamlingsgruppen
Medlemmar i gruppen har under året varit: Siv Bengtsson, Lillemor Emanuelsson, Folke Eriksson, Gunnar Hejde och Margaretha Sahlin. Två av medlemmarna, Rolf Kristensson och
Kurt Ögren har på grund av sjukdom inte kunnat medverka vid gruppens möten. Kontaktperson på museet har varit: Pernilla Karlsson.
Gruppen har träffats nio gånger under året. Anteckningar har förts och skickats ut till samtliga
medlemmar i gruppen.

Bokprojektet
Information, marknadsföring och försäljning mm
Gruppen har arbetat med marknadsföring av boken Hundra år i skolans tjänst:
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•

Informationsblad som berättar kort om boken och erbjuder ”bokprat” med författarna
har tagits fram. Bladet vänder sig till programansvariga vid föreningar av olika slag.
Det har delats ut vid Sällskapets möten med önskan om vidare spridning, samt ytterligare ett par föreningar

•

Medverkan vid Bokmässan i september 2010: Siv, Folke och Pernilla minglade i Warnes bokmonter vid invigningen samt informerade om boken under själva mässdagarna.
Warne hade ordnat med ett centralt placerat bord där boken var uppställd på ett mycket trevligt sätt

•

Medlemmar i gruppen har representerat boken vid möten, studiedagar

•

Medlemmar i gruppen har sålt boken i olika sammanhang

Ekonomi mm
Styrelsen begärde in offerter från tre förlag. Uppdrogs åt Warne förlag att ansvara för framtagande av boken med en upplaga på 2 000 exemplar, lagerhållning, försäljning, packning i
kartonger mm. Boken skulle omfatta cirka 160 sidor med tryckt pärmomslag.
Kostnaden för boken belöpte sig till 175 000 kronor inklusive moms. Göteborgskretsen av
Pensionerade Lärares Riksförbund har bidragit med 30 000 kronor i tryckningsbidrag..
Från detta skall dras intäkter från försäljning. Denna summa beräknas till 15 000 kronor. Det
innebär att Sällskapets kostnader för boken är cirka 130 000 kronor.
Utöver försäljning av boken har den delats ut till specifika grupper och individer. Här kan
nämnas att alla ledamöter i fullmäktige gavs en bok i julklapp år 2010, Kyrkan genom biskopen har fått böcker och samtliga skolbibliotek inom grund- och gymnasieskolan tilldelats två
exemplar var.
Bokens innehåll är så specifikt att de återstående böckerna kan säljas eller delas ut under en
längre period. I lager fanns i slutet av 2010 drygt 550 böcker.

Barnens museum
Stadsmuseet har bjudit in gruppen till möten där museets stora projekt ”Barnens museum” har
presenterats. Avsikten är dels att informera om ett projekt som ligger inom Skolsamlingsgruppens och Sällskapets intressesfär, dels undersöka möjligheter till samarbeten i frågan. Hit
hör till exempel ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte, tillgång till gruppens kontaktnät, men
också ett samarbete kring ansökningar. Bland annat har Sällskapet via gruppen gått in med en
ansökan till Göteborgs barnhusfond för Nattpäron, en utställning som är en del av Barnens
museum.
Samarbetet har inneburit ett flertal möten mellan gruppen, museets chef Karl-Gunnar Nordanstad, projektansvarig för barnens museum Karl Arvidsson och gruppens kontaktperson Pernilla Karlsson. Planer finns för fortsatt samarbete för 2011, vilket bland annat planeras leda
till ytterligare ansökningar.

Skolsamlingarna
Boksamlingen
Under året har 116 titlar ur skolsamlingarna registrerats i bibliotekskatalogen och ytterligare
har 760 poster korrigerats. Sammanlagt är cirka 9 685 titlar/9 900 exemplar ur skolsamlingarna sökbara i bibliotekskatalogen. Bortåt 5 500 av dessa är läroböcker.
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Böckerna ur skolsamlingarna går numera att söka efter i Stadsmuseets bibliotekskatalog, som
är tillgänglig via museets hemsida, www.stadsmuseum.goteborg.se. Vill man studera böckerna vänder man sig till museets Faktarum eller till Pernilla Karlsson.
Föremålssamlingen
Föremålsdatabasen, Carlotta, är också tillgänglig via nätet. Här har 189 nya poster tillkommit
och 62 ändrats, bland annat över 100 föremål från förskolan Plikta som samlats in i samband
med utställningen om barnomsorgens historia. Sammanlagt finns cirka 7 360 poster kopplade
till skolsamlingarna i katalogen. 6 440 av dessa utgörs av läroböcker.(Här inkluderas även
läroböcker som inte ligger i bibliotekskatalogen. På grund av databasens uppbyggnad, finns
dock något fler poster än föremål).
Donationer
Sex donationsärenden av skolmaterial inkom under året. Tre av dessa ledde till insamling av
föremål.
Utställda föremål
Under året visades föremål ur Skolsamlingarna 100 år som pågick december 2009 – januari
2010. Utställningen bestod av vandringsutställningen Skolminnen som Sällskapet varit med
om at sätta upp samt tio stycken skolplanscher ur samlingarna. Därutöver har skolföremål
varit utställda i ett flertal utställningar, bland annat Lyda, leka, lära, en utställning on barnomsorgens historia.

Sällskapets hemsidor, www.skolmuseet.se och www.folkbildningsallskapet.se.
Avsikten med hemsidorna är att sprida kunskap om Sällskapets verksamhet till skolelever,
lärare, skolledare, lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet och den intresserade allmänheten. Text- och bildmaterial till hemsidorna har tagits fram av Sällskapets redaktionsgrupp,
medan GR Utbildning skött driften. Hemsidorna marknadsförs bland annat genom de nyhetsbrev som kontinuerligt sänds ut till drygt 550 skolor.
Redaktionsrådet har under 2010 bestått av: Gunnar Hejde, Margaretha Landström, Pernilla
Karlsson och Anny Rousing Andersson.
www.skolmuseet.se.
Skolsamlingarnas hemsida berättar om skolmuseets och samlingarnas historia och innehåll.
Här finns bland annat ett stort antal bilder på skolplanscher och läroböcker. Direkt från bilderna finns länkar till fakta i museets föremålskatalog, Carlotta.
www.folkbildningssallskapet.se
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Här presenteras fakta om Sällskapets historik, verksamhet och stadgar, liksom information om
böcker tryckta med bidrag från Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs
stift samt boktips på böcker i Stadsmuseets samlingar och Göteborgs skolmuseum.
Antalet besök på hemsidorna har under året varit:
www.skolmuseet.se/ antal unika besökare 227
www.folkbildningssallskapet.se antal/unika besökare 127

Samverkan mellan Sällskapet och GR Utbildning
Av tradition har Sällskapet vid sidan av den historiska inriktningen också haft till uppgift att
informera om aktuell skoldebatt, pedagogisk utveckling och nya hjälpmedel i undervisningen.
Den historiska delen kom under lång tid att helt dominera Sällskapets verksamhet, kanske på
grund av att informationen fann andra och effektivare vägar, Går man tillbaka i Sällskapets
historia deltog man aktivt i skoldebatten.
I dag är situationen en helt annan. Utbudet av information är så stort att det är nödvändigt att
sovra i mängden av nyheter och koncentrera sig på det som Sällskapet bedömer vara mest
värdefullt och framtidsinriktat.
Göteborgsregionens satsningar på information, utbildning, läromedelsutställningar och hjälpmedel har under en lång följd av år varit viktiga för skolans och förskolans personal och bidragit till att fånga upp intressanta och goda idéer inom skolans och förskolans områden.
Denna verksamhet påminner om de uppgifter som Sällskapet och Skolmuseet tidigare hade.
Samverkan mellan GR Utbildning (Pedagogiskt Centrum och Läromedel) och Skolmuseet har
funnits ett antal år. Kopplingen dåtid, nutid och framtid är intressant ut olika utgångspunkter.
Genom denna verksamhet har Sällskapet stora möjligheter att kunna delta i skoldebatten.
GR Utbildnings (Pedagogiskt Centrum och Läromedel) verksamhet omfattar bland annat kurser, utbildningar, förlags- och läromedelsmässor. Genom denna regionala verksamhet når man
cirka 20 000 lärare, skolledare och elever varje år.
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Sällskapet för Folkundervisningens
Befrämjande i Göteborgs stift

Anhållan om medel för Skolsamlingarna under år 2011
Under 2009 påbörjade Stadsmuseet arbetet med att förnya och vidareutveckla sin
verksamhet för barn och unga, Barnens museum. Detta arbete har under 2010 med
Sällskapets hjälp lett till öppnandet av utställningen Nattpäron, som riktar sig till åldrarna
upp till ca 12 år. Nästa steg i projektet, Projektrummet, som vänder sig till
tonårsgruppen, kommer museet arbeta med under 2011. Se bilaga för vidare beskrivning
av projektet.
Skolsamlingsgruppen finner projektet väl värt att stödja, såväl med sin erfarenhet och
sina kunskaper på området, som ekonomiskt via stöd från Sällskapet.
I linje med Sällskapets uppgift att stödja ett museum för barn och ungdom anhåller
Skolsamlingsgruppen därför att hela anslaget 2011 för skolsamlingarna – 2/3 av årets
fondmedel – skall gå till ovanstående projekt.
Göteborg den 25 februari 2011
För Skolsamlingsgruppen

Margaretha Sahlin

Projektrummet i Nya Barnens Museum på Göteborgs stadsmuseum
Göteborgs stadsmuseum ska ha ett tydligt barnperspektiv. Sedan 2010 pågår ett förnyelsearbete i
Barnens Museum på museet. Såväl lokalernas utseende och innehåll som pedagogisk inriktning ses
över. Tillsammans med ordinarie styrdokument ska verksamheten gå i enlighet med FN:s
barnkonvention1 och Diskrimineringslagen2. Stadsmuseet vill inom tre år ha nått den grad av
förnyelse att man ser en mätbar förändring i besökstal samt en breddad målgrupp. Museet vill också
nå ut och synas i såväl forskning som olika media. Det Nya Barnens Museum ska bli den plats andra
museer med målgrupp barn och unga benchmarkar mot. Nya Barnens Museum skall därför vara en
välkomnande, tillgänglig och delaktiggörande plats för alla barn, unga och deras vuxna. I hela Nya
Barnens Museum ligger tema Staden Människa Berättelser som grund.
Ett första steg i förnyelsen var att få utställningen Nattpäron från Riksutställningar. Detta kunde göras
mycket tack vare hjälp från Center för skolutveckling i Göteborg, Sällskapet för folkundervisningens
befrämjande i Göteborgs stift och Stiftelsen Göteborgs Barnhus. Utställningen, som handlar om
berättande och berättelsers byggstenar, öppnade i september 2010 och under höstterminen hölls
över 200 skollektioner där på temat läs- och skrivutveckling. Under vårterminen 2011 ser
lektionsbokningsläget lika bra ut.
Nya Barnens Museum skall dock vara en komplett verksamhet för barn och unga
0-19 år och deras vuxna. Nästa steg i satsningen bär arbetsnamnet Projektrummet. Museet är
angeläget att kunna erbjuda ungdomar 13-19 år en egen plats. Den verksamhetsinriktning som
museet bedömer kommer att passa målgruppen är ett projektrum, en plats där unga genomför
projekt i samarbete med museet och andra samarbetsparter. Projektrummet skall bli en plats för
projekt i ateljé/workshop för ungdomar med ungdomar. Det ska självklart vara kostnadsfritt för unga
att delta i projektrumsverksamhet.
Stadsmuseet vill skapa en plats där ungas kreativitet och kompetenser möter museets breda
kunskap i ett resultatstyrt samarbete. Genom engagemang och intresse vill vi stärka ungdomars
självkänsla och skapa en plattform för unga att besöka och interagera i museet. Museet vill ge plats
åt, skapa samarbeten med, möta och vara delaktiga i den unga generationen Göteborgares liv.
Genom projekt på museet stärks ungdomars självkänsla, engagemang och ledaregenskaper genom
kulturutövande. Projektet skall redovisa resultat i form av publik aktivitet ex. utställning eller
programverksamhet. De kreativa uttrycksmedlen för genomförande kommer att variera.
När Projektrummet inte används för projekt, kan det nyttjas för lovverksamhet, barnkalas,
reservfikarum, helgverksamhet, interna och externa workshops och kreativa konferenser. Ett sådant
utrymme har efterfrågats på museet och Projektrummet kan svara på det behovet.
Önskan är att initiativet kommer från målgruppen, men under en uppstartstid söker museet kontakt
med såväl målgruppen som samarbetspartners inom befintliga och nya nätverk. Museet befinner oss
i ett intensivt teststadium för att upparbeta nätverk, finna fallgropar och vinna ny erfarenhet. För
närvarande pågår fyra pilotprojekt parallellt.
- Samarbete med Framtidsfrön och Franska skolan
- Samarbete med HDK:s utbildning Child Culture Design
- Samarbete med GR utbildning och Chalmers spelutveckling
- Samarbete med Ungdomsfullmäktige i Göteborg (Kulturutskottet)
Dessa projekt kommer att lösa ut i form av utställningar och aktiviteter under våren 2011 mellan april
och maj och utvärderingar kommer därefter att genomföras.
Då kostnaderna för dessa projekt, utöver en projektledarlön, inte ryms inom museets budget, krävs
externa medel. Det handlar då i första hand om kostnader för formgivning och ombyggnad,
möblering samt teknik. Därtill kommer kringkostnader för material och marknadsföring av projektet.

1

Barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter artiklarna 12,13,14,23,29 och 31.
Diskrimineringslag (2008:567) Svensk författningssamling.
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Målgruppsindelning för Nya Barnens Museum

NYA BARNENS MUSEUM

Barnens museum

Nattpäron

Projektrummet

0-10år

8-12år

13-19år

(Befintlig verksamhet i
förändring)

(Befintlig verksamhet
2010-1013)

(Planerad verksamhet i
teststadiet 2011)

Projektrummets verksamhetsstruktur

GSM
Medarbetare
och Kunskap.
Arkiv och
Samlingar

Ungdomsgrupp

Tredjepart
Företag, Förening,
Studenter, Skolor,
förvaltningar/bolag,
Enskilda etc.

projektrummet
Projektsamarbete
Ungdomsgrupp +
GSM + Tredjepart

Utställning
Publik
verksamhet
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Sällskapet för

2011-03-08

Folkundervisningens
Befrämjande i
Göteborgs stift

Äskande om medel till Sällskapets hemsidor för 2011
Avsikten med hemsidorna är att sprida kunskap om Sällskapets verksamhet till skolelever,
lärare, skolledare, lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet och den intresserade allmänheten.
Text- och bildmaterial till hemsidorna tas fram av Sällskapets redaktionsgrupp, medan GR
Utbildning sköter driften.
Hemsidorna marknadsförs bland annat genom de nyhetsbrev som kontinuerligt sänd ut till
drygt 550 skolor.
Antal besök på hemsidorna har under året 2010 varit 227 till www.skolmuseet.se och 127 till
www.folkbildningssallskapet.se:
Redaktionsrådet har under 2010 bestått av: Gunnar Hejde, Margaretha Landström, Pernilla
Karlsson och Anny Rousing Andersson.
Arbetet under 2011 måste intensifieras. Kostnaden för 2011 beräknas till 20 000 kronor.
Redaktionsrådet äskar således 20 000 kronor för arbetet under år 2011.
För Redaktionsrådet

Gunnar Hejde

