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Formidling 

• Bred tilnærming 

• Visjon: «døropnar til historia» 

• Mellommann og et bindeledd 

• Fokus både på tilgjengeliggjøring, tilrettelegging, 
ekspedering, veiledning og utadretta virksomhet 

• Mer enn faget historie – arkivene og kunnskap om 
disse er viktig 

 



Hvorfor en formidlingsstrategi? 

• Først og fremst et verktøy 

• Ønske om å sette et fokus på formidling 

• Gi formidling et løft og en prioritet, både 
innad og utad 

• Ha en felles retning 

• Jobbe mot de samme målene 

• Konkretisere formidlingsarbeidet 

• Forhåpentligvis utøve en bedre formidling 

 



Brukerundersøkelse 

• For eierkommunene 

• Fornøyd mer en rekke tjenester, men… 

– IKAH må bli tydeligere og synligere 

– Må bli en arkivfaglig pådriver og rådgiver 

– Bedre kommunikasjon 

– Drive mer utadretta arbeid 



Målformuleringer 

• Skape en felles retning og et større fokus på formidling 

• Ta på alvor visjonen om å «vere en døropnar til 
historia» 

• Bli tydeligere ovenfor eierkommunene 

• Bli synligere for alle brukergrupper 

• Bli bedre på utadretta formidlingsarbeid 

• To målgrupper: 
1. Eierkommunen 

2. Folk flest 



Fokusområder 

1. Hjemmside og sosiale medier 

2. Nyskaping – elektronisk og digital 
samhandling 

3. Utadretta tiltak (foredrag, kurs og samarbeid) 

4. De ansatte på IKAH - kompetanseheving 



Hjemmeside og sosiale medier 
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Målsetninger for Hjemmeside og 
sosiale medier 

• Å ha 2 omtalar om verksemda i pressen 
• Å få minimum 4/5 poeng i brukarundersøkingar 
• Å ha publisert minst 200 artiklar på heimesida og sosiale 

media 
• Å ha 400 likes på Facebook 
• Å ha 200 følgarar på Twitter 
• Å skrive og redigere 50 wikipedia – artiklar 
• Å lage nye rettleiingar og rutinar for bruk av heimesida og 

sosial media 
• Å kvart år utføre vedlikehald av rutinar og rettleiingar 
• Å kvart år lage ein årsplan for konkret bruk av desse 

plattformane 

 



Utadretta formidling 



Prosjekt Arkivplan 



Målsetninger 

• Å arrangere og lage til 32 arkivfaglige tiltak 

• Å lage 10 brukarundersøkingar på dei 
arkivfaglege tiltaka 

• Å i snitt oppnå 4 av 5 moglege poeng i 
undersøkingane 

• Å ha 4 positive mediaoppslag 

 



Nyskaping – elektronisk og digital 
samhandling 

• Trenger et mye større fokus hos IKAH 

• Har ikke blitt prioritert 

• Skal ta i bruke ASTA og arkivportalen fra 
høsten 2015 



Målsetninger 

• Å vere ei føregangsbedrift på elektronisk og 
digital samhandling  

• Å ta i bruk ASTA og Arkivportalen 

• Effektivisere arbeidet med ekspedisjonar 

• Å gjennomføre eit mindre digitaliseringsprosjekt 

• Å få på plass ein sikker digital kommunikasjon 

• Å vere med på 2 samarbeidsprosjekt, innanfor e-
arkivforvaltning 

 



De ansatte på IKAH 

• Skal legges til rette for at alle bidra 

• Ta de ansatte på alvor 

• Utarbeide gode rutiner for å skape en trygg og 
god arbeidshverdag 

• Formidling må ikke komme på toppen av alle 
andre arbeidsoppgaver 



Målsetninger 

• Å ha høg kompetanse på forskjellige typar 
formidling 

• Kvart år skal alle tilsette få tilbod om å delta 
på minst 1 arkivfagleg arrangement 

• Å lage gode rutinar på verksemda si formidling 

• Å utarbeide etiske kjøyrereglar for IKAH 

 



Formidlingsstrategien sin struktur 

1. Hva vi mener med formidling 

2. Beskriver IKAH sine verdier og visjoner  

3. Målformuleringer  

4. Fokusområder (med konkrete 
målsetninger) 

 



Prøveåret høsten 2014 og våren 2015 

• Mye fungerer men vi har også møtt på en del 
utfordringer: 

– Mangel på rutiner – arbeidsfordeling 

– Skape ny formidlingskultur i organisasjonen 

– Prioritere utadretta formidling i den grad vi ønsker 

– Justere ambisjoner, å ikke sammenligne seg med 
andre 

 



 

Tusen takk for oppmerksomheten! 

 

 

Og forresten husk å følg oss på Facebook og twitter 
da! 


