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Indledning
I foråret 2017 samledes bestyrelsen og senere alle medarbejderne ved Billund Kommunes
Museer til et visionsseminar, Her vi arbejdede grundigt med vores grundantagelser, vores
mission (kerneopgaven), vores drømme for de kommende fire år (visionen)og vores værdier.
Dette vil blive præsenteret følgende.

Grundantagelser
Billund Kommunes Museers mission, vision og strategier er baseret på en række
grundantagelser:



Vi tror på, at alle uanset baggrund kan bidrage til historiefortællingen



Vi mener, at genstandene skal i centrum i museumsoplevelsen



Vi går ud fra, at vores kommunale og statslige tilskud som et minimum bliver på de
nuværende forhold



Vi tror på, at et stærkt samarbejde med museets bestyrelse vil styrke museets
arbejdsgrundlag



Vi tror på, at formidlingen skal stå på skuldrene af forskning



Vi tror på, at et stærkt samarbejde og samskabelse med frivillige kan løfte museets
formidling
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Vi tror på, at et stærkt samarbejde mellem museet og kommunen vil sikre fremdrift



Vi tror på, at et stærkt samarbejde mellem museet og kommunens erhvervsliv vil skabe
udvikling



Mission
Billund Kommunes Museer eksisterer primært for brugernes skyld. Missionen defineres som
Billund Kommunes Museers kerneopgave:

Billund Kommunes Museer vil gennem vores arbejde med nyere tids landbrugshistorie,
industrihistorie, erhvervshistorie og turisme gøre en væsentlig forskel for borgernes
identitetsdannelse og fællesskabsfølelse. Vi vil gøre dette ved at inddrage lokalområdet aktivt
og respektfuldt gennem involverende samarbejder og opfindsomme tiltag, der er båret af
kvalitet, kreativitet og vidensdeling. Billund Kommunes Museer vil udvikle kulturhistorien og
udbrede viden og bevidsthed om kulturhistorie i Billund Kommune.

Kerneopgaven er forankret i tre hovedfaktorer, der alle påvirker museets virke og arbejde. Den
ene er museumslovens formålsparagraf, der indeholder forventninger til museernes arbejde
inden for museumslovens fem søjler. Museerne skal bl.a. aktualisere viden, gøre kulturarven
tilgængelig, udvikle anvendelsen af kulturarven, skabe betydning for borgere og samfund og
sikre kulturarven for fremtidens anvendelse. Billund Kommunes Museer vil varetage denne
opgave på det højst mulige kvalitetsniveau.
Den anden faktor er museets egen formålsparagraf, hvor det i Billund Kommunes Museers
vedtægter er vedtaget under stk. 2.2, at: ”Museets tids-og emnemæssige ansvarsområde er
den nyere tids kulturhistorie i Billund Kommune fra ca. 1660 og frem. ” Billund Kommunes
Museer vil med størst mulig troværdighed formidle områdets nyere tids historie.
Den tredje faktor er Billund Kommunes strategi omkring ”Børnenes Hovedstad”. Billund
Kommune har i arbejdet hermed, samt i vækst- og udviklingsstrategien, fokus på børn, leg,
læring og kreativitet, innovation, nye samarbejdsformer mm. Billund Kommunes Museer vil
være en af de vigtigste kulturaktører i Billund Kommune.
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Vision 2021
Billund Kommunes Museers visioner er vores langsigtede planer for museet. De viser vores
arbejde henimod et fælles, fremtidigt mål.
Billund Kommunes Museer vil i 2021 have realiseret følgende mål:

Samling og organisation
 Billund Kommunes Museers administration og medarbejdere er samlet på det nye
Museumscenter Karensminde
 Vi har bygget nye og moderne magasinfaciliteter, som placeres ved det nye
Museumscenter Karensminde
 Der er foretaget en professionel samlingsgennemgang, således at samlingen tilpasses
museets ansvarsområder
 Der er udarbejdet en aktiv indsamlingspolitik vedrørende museets faglige
fokusområder, således at samlingen kan danne bedre grobund for forskning og
formidling

Formidling
 Der er bygget et nyt museum ved Museumscenter Karensminde
 De nye faste udstillinger tager alle udgangspunkt i museets ansvarsområder
 Vi kombinerer genstandene med oplevelsen og skaber en stærk sammenhæng
mellem samlingen og formidlingen
 Vi skaber formidling sammen med andre ved at indgå i samarbejder med eksterne
aktører
 Vi har udbygget vores skoletjenestetilbud til også at rumme ungdomsuddannelserne
 Vi har forøget vores besøgstal med 100 %
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Forskning
 Vi har kombineret vores forskning og formidling, så formidlingen i størst mulig
udstrækning tager afsæt i museets store viden
 Vi har ansat en medarbejder på Ph.d. niveau til at forske i turisme
 Vi udgiver artikler primært med fokus i vores fagområder

Værdigrundlag
Vores værdier gør Billund Kommunes Museer til en attraktiv arbejdsplads, en anerkendt
institution og en respekteret medspiller. Vi vil arbejde aktivt med vores værdisæt og gøre dem
relevante for både eksisterende opgaver og nye tiltag. Vores værdier er vores fælles identitet.

Åbenhed
Vi vil være åbne over for nye samarbejder og partnerskaber, da vi tror på, at vi sammen med
andre, hvad enten det er erhvervsvirksomheder, borgere, grupper, skoler, andre
kulturinstitutioner eller nogle helt andre, kan skabe merværdi for alle.
Vi udviser åbenhed i allerede eksisterende samarbejder med museets venneforeninger og
samarbejdspartnere, hvor vi inddrager så meget viden og så mange kompetencer som muligt.
Beslutninger og andre informationer skal være synlige for alle medarbejdere på Billund
Kommunes Museer. Forskellige arbejdsprocesser skal være gennemsigtige for medarbejderne.
Vi er åbne over for spørgsmål, forespørgsler og andet af lignende karakter fra borgere,
lokalområdet og andre aktører.
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Respekt
På Billund Kommunes Museer har vi respekt for hinandens fagligheder og for hinandens
forskellige baggrunde inden for uddannelse og erhvervserfaring.
Vi har respekt for vores samarbejdspartnere og vores venneforeningers store viden, erfaring og
knowhow.
Vi udviser respekt over for borgere og andre aktører ved at være servicemindede, venlige og
forstående.
Vi udviser respekt over for hinanden ved at være ærlige, ved at hjælpe hinanden, og samtidig
have modet til at sige fra.
Vi er loyale over for trufne beslutninger og afgørelser.

Troværdighed
Billund Kommunes Museer er en troværdig institution, hvor alle medarbejdere er
ansvarsbevidste.
Vi udfører vores arbejdsopgaver med ildhu, kvalitet og professionalisme. Det betyder også, at
vi har stor tillid til hinanden som kollegaer.
Samme præmis ligger til grund for vores samarbejde med eksterne aktører og vores
venneforeninger og samarbejdspartnere, samt i vores interaktion med borgere og samfund.
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