
Velkommen som frivillig ved Nordjyllands Historiske Museum 

Velkommen som frivillig ved Nordjyllands Historiske Museum. Museet består af 14 afdelinger, 

hvor der arbejdes med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og 

kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.  

Du kan være frivillig på en eller flere af museets afdelinger, hvilket er en stor og vigtig hjælp for 

museerne i dets dagligdag, og så giver det gode oplevelser! 

Som frivillig ved et museum kan du indgå i arbejdet på en lang række områder, fx håndværks- og 

håndarbejdsformidling, kustodearbejde, praktisk hjælp ved arrangementer, vedligeholdelse (eks. 

pileflet, maling, træarbejde eller lign.) eller at være en del af det arkæologiske arbejde. Dette 

aftales med det daglige personale, alt efter hvad du har lyst til.  

At blive frivillig på museet 

Alle frivillige på museet vil få et frivilligkort med gratis adgang/rabat til alle museets afdelinger, 

samt 10% rabat i museumsbutikkerne. Derudover modtager alle frivillige automatisk Nordjylland 

Historiske Museums nyhedsbreve og årbog.  

Du kan som frivillig, alt efter din interesse, vælge at indgå i forskellige grupper også kaldet laug. 

Disse laug er forskellige for de enkelte museer, og aftales med museets personale. Du får 

herudover også mulighed for at få kurser, og der kan afholdes workshops på museet om de 

emner, som du og din gruppe interesserer sig for. Dette aftales også med det daglige personale. 

Registrering og sikkerhed 

Når du er frivillig skal du registreres ved Nordjyllands Historiske Museum. Dette er kun en formsag, 

som sikrer, at museet ved, hvem der er aktive frivillige og derved kan arbejdsskadesikre de 

frivillige i den tid, de er på museet. Du bliver derfor bedt om årligt pr. mail eller lign. at bekræfte 

din registrering. Husk derfor også at melde til museet, hvis du ændrer mailadresse eller lign. 

Museet kan ikke udlevere alarmkoder eller nøgler af sikkerhedshensyn. Alarmkoder eller nøgler 

udleveres kun i specialtilfælde og efter aftale med den ansvarshavende inspektør. Som frivillig har 

du tavshedspligt, og for frivillige, der regelmæssigt vil komme til at arbejde med børn under 15 år, 

skal der indhentes børneattest, jf. folkeoplysningsloven af 1. jan 2010. Museet forbeholder sig ret 

til at indhente såvel børne- som straffeattest.  

Du må også være indforstået med at følge Nordjyllands Historiske Museums forskellige politikker 

for medarbejdere inden for eksempelvis rygning, alkohol, hunde mm. Gældende regler for dit 

museum kan du få ved den ansvarshavende museumsinspektør.  



 

Samarbejdsaftale     

                                        

Undertegnede ønsker at deltage som frivillig ved Nordjyllands Historiske Museum. 

 

Samarbejdsaftalen angår: 

 

Navn:  __________________________________________________________________________________ 

Adresse: ________________________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________ e-mail:__________________________________________________ 

Dato: __________________________ underskrift: ______________________________________________ 

 

Og 

Nordjyllands Historiske Museum / Kontaktperson 

 

Dato:_________________________ underskrift:________________________________________________ 

 

Jeg ønsker at være en del af følgende laug: 

 

 

 


