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Mange elever fra Horsens Gymnasium har besøgt Industrimuseet og er her blevet klogere bl.a.
på industriens historie. Foto: Industrimuseet
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HORSENS  Museer og skoler har rigtigt meget at give hinanden. Det kan flere lokale
uddannelsesinstitutioner og museer skrive under på efter syv år med det såkaldte Intrface
projekt.
Dét, der i 2008 startede som et forsøg i Region Midtjylland, blev i 2011 spredt ud over hele
landet.
Nu følger næste skridt: et europæisk samarbejde.
Med 200.000 euro  ca. 1,5 mio. kr.  fra EU som afsæt lægger Industrimuseet, Horsens
Gymnasium og Aarhus Katedralskole an til nærkontakt med museer og skoler i Italien og
Irland. Alt imens en forsker fra Aarhus Universitets School of Business and Social Sciences
aktivt følger med.
Målet står ganske klart: at udvikle modeller og undervisningsforløb, der kan bruges i alle EU
landene, fortæller Sally Thorhauge, lektor på Horsens Gymnasium og tilbage i 2008
initiativtager til Intrface Danmark.
http://hsfo.dk/article/20151116/ARTIKLER/151119203
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Det europæiske projekt sparkes i gang i morgen tirsdag med et arrangement på Industrimuseet.
I bedste fald...
Intrface kom til verden i 2008 ud fra en tanke om at komme væk fra det dengang gængse
”samarbejde” mellem skoler og museer: at en klasse dukkede op på et museum, fik en
rundvisning og gik i bedste fald en lille smule klogere hjem.
Med penge fra Kulturstyrelsen og Sally Thorhauge som tovholder begyndte udviklingen af
forløb, der på en helt anden måde knytter museer og skoler sammen. Museernes tilbud blev på
en anderledes konstruktiv facon arbejdet ind i skolernes undervisning.
 Vi spurgte lærerne: Hvad er det, I mangler? Og så kom museerne med deres viden og
forskning og stillede den til rådighed, fortæller Sally Thorhauge.
Det oplagte eksempel kan være dansk industrihistorie, hvor netop Industrimuseet ligger inde
med så meget viden, at næsten lige meget hvilket aspekt, eleverne kaster sig over, kan museet
hjælpe  og er parat til at påtage sig opgaven.
Ekspert i motorer
Som når museumsleder Ole Puggaard får en opringning fra en gruppe elever med beskeden:
”Du skulle være ekspert i forbrændingsmotorer?”
Og nok ved Ole Puggaard noget om disse motorer, men han guidede alligevel eleverne videre til
de frivillige, der holder museets mange motorer kørende, og eleverne fik en helt kontant
oplevelse af, hvordan et museum ligger inde med nogle enorme ressourcer og viden helt ned i
de mindste detaljer.
Hvad gør man i andre lande?
Da Intrfaceforsøget løb ud i 2011, var erfaringerne så gode, at foreningen Intrface Danmark
blev stiftet til at holde liv i og videreudvikle de positive resultater.
I dag har foreningen 80 institutioner som medlem og vokser stadig. Lokal betyder det bl.a. et
udbygget samarbejde mellem på den ene side Industrimuseet, på den anden side Horsens
Gymnasium, Learnmark Horsens og Horsens HF & VUC, mens Horsens Statsskole har koblet
sig på Fængselsmuseet.
Fra Intrface Danmark har det været oplagt at lade blikket glide ud over grænserne, for hvordan
gør man egentlig i andre lande?
Det fører nu til samarbejdet med et museum og en skole i Irland samt et universitet, et museum
og to skoler i Pavia i det nordlige Italien.
 Vores fornemmelse er, at vores erfaringer kan bruges i international sammenhæng, samtidig
med at vi gerne vil inspireres af, hvordan man andre steder kobler museer og
uddannelsesinstitutioner sammen, siger Sally Thorhauge.
Det bedste af det hele
Går alt som ventet, bliver ”det bedste af det hele samlet i en europæisk model”, som Sally
Thorhauge udtrykker det.
 Vi satser da på, at flere på sigt kommer med, og at de modeller og undervisningsforløb, vi
http://hsfo.dk/article/20151116/ARTIKLER/151119203
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udvikler, kan bruges af alle i EU, siger hun.
Samtidig kan partnerskaber på tværs af grænserne lægge en international dimension til det,
Intrface grundlæggende handler om: at skoler og museer lærer hinanden at kende og bruger
hinandens ressourcer.
For som Sally Thorhauge siger, når man spørger om, hvorfor Intrface er vokset støt siden 2008:
 Nysgerrighed er kodeordet. Vi kan lære en masse af hinanden  og selvfølgelig skal vi gøre dét!
Intrface Danmark har i hele det europæiske forløb haft et tæt samarbejde med Region
Midtjyllands kontor i Bruxelles, ikke mindst omkring ansøgningen til EU om støtte. ”Hvis vi
ikke havde haft dem med, ville det have været svært,” siger Sally Thorhauge.
...
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