
Møte i faggruppe Web 

29.06.2008 10:00- 12:00 

 

Tilstede: Ingvild S. Andreassen, Jarle Ebeling, Geir Grønnesby, Sonja Innselset, Torkel 

Johansen, Roger Jørgensen, Espen Uleberg (referent). 

Møtedagen var todelt, med faggruppe web før lunsj og faggruppe, gjenstandsbase, arkeologi 

etter. 

 

Faggruppe web bestod opprinnelig av Geir Grønnesby, Sonja Innselset, Roger Jørgensen og 

Espen Uleberg som også utgjør koordineringsgruppa for kulturhistorie. Grunnen til 

sammensetningen var at det ved inngangen til året så ut til at arbeidet i gruppa skulle være av 

begrenset omfang – basene skulle tilrettelegges for webpublisering, mens resten av arbeidet 

med websider skulle gjøres utenfor MUSIT og faggruppearbeidet. Nå som det skal brukes 

mye tid og ressurser på gode websider innenfor MUSIT skal faggruppe web også få en annen 

sammensetning. Før dette møtet var gruppa utvidet med Ingvild S. Andreassen fra KHM. 

 

Andreassen presenterte prosjektet Åpen Arkeologi som er et webformidlingsprosjekt ved 

KHM. En sentral del ved Åpen Arkeologi er direkte formidling fra pågående utgravninger. 

Det er foreløpig det eneste prosjektet som bruker museumsdatabasene aktivt. MUSITs styre 

har bedt om at Andreassen kommer rundt til museene og presenterer prosjektet. 

 

Vitenskapsmuseet har også innledet en stor satsing på webpresentasjon av museet. 

 

Det ble diskusjon rundt hva museene ønsker at MUSIT skal gjøre i forhold til 

webpresentasjon. En mulighet er at man skal ha et eget formidlingsprosjekt innenfor rammene 

av MUSIT. En annen mulighet er at museene samarbeider i forhold til hver sine 

webpresentasjoner og at MUSITs rolle er å arbeide med felles tekniske løsninger som gjør det 

mulig å hente informasjon ut fra basene. 

 

Koordineringsgruppa sender et notat til styret hvor styret blir bedt om å diskutere dette og 

uttale seg mer presist om MUSITs rolle. 

 

I den nye webgruppen er det behov for personer med web/formidlingskompetanse. 

Andreassen, KHM fortsetter fra den nåværende gruppa. Fra BM møter Kari K. 

Kristoffersen/Eli Økland Hausken, fra VM Morten Sylvester. Representant for TMU blir 

meldt inn senere.  

 

Espen 

13.06 2008 


