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Hensigtserklæring for arbejdet 2014-2015
Bestyrelsen har udarbejdet en hensigtserklæring for arbejdet i 2014-2015 –
Hensigtserklæringen kan læses her på hjemmesiden (se under Om FaF / bestyrelse /
hensigsterklæring 2014-2015)
http://www.archaeology.dk/15442/Hensigtserkl%C3%A6ring%202014-2015
DM og FaF undersøger
Hvis du for tiden er ansat på et af landets museer med arkæologisk ansvarsområde, er
du nok allerede stødt på en undersøgelse – i form af et spørgeskema. Dansk
Magisterforening (DM) og FaF er nemlig gået i samarbejde om at kortlægge arkæologers
ansættelses og arbejdsmæssige forhold på de kulturhistoriske museer med arkæologisk
ansvarsområde. Tillidsrepræsentanter eller kontaktpersoner på museerne har taget godt
imod vores henvendelse, og de er nu i gang med at uddele spørgeskemaet og indhente
besvarelserne. Vi håber på at alle arkæologer der for nuværende er ansat på de
respektive museer vil svare på vores spørgsmål – uanset om de er fast- eller
tidsbegrænset ansat, på fuld tid eller deltid, om de er arkæologistuderende, bachelor,
kandidat eller ph.d. ere med en arkæologisk eksamen.
Har du tanker omkring museumsloven? – en invitation
Selv om museumsloven kan synes urørlig og solid, så kunne den måske alligevel trænge
til en overhaling eller blot en god debat. Har du gjort dig tanker om museumsloven og
den måde den forvaltes på, så vil vi invitere dig med i forberedelserne af et FaFarrangement om museumsloven. Hvad er det for forhold i museumsloven der kan give
anledning til kritik – set fra en arkæologisk og andre interessenters synvinkler? Hvad
skal arrangementet indeholde og hvem skal vi invitere? Hvis du vil være med, så skriv
en mail til faf@archaeology.dk
Arkæologisk Forum - mens du venter
Arkæologisk Forum nr. 30 kommer ud i juni måned – med et lille tema om
detektorarkæologi. Har du svært ved at vente … ? så kan vi opfordre til at finde de
forrige numre frem – det med temaet: Hvorfor graver vi? – deri er der nok en artikel
eller to du ikke fik læst. Skulle de gamle numre være blevet væk i bunkerne, så er
artiklerne fra Arkæologisk Forum nr. 1 – 26 tilgængelige i deres fulde længde her på
hjemmesiden.
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