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I praktik som arkæolog
Hvad laver en arkæolog – og er det noget for mig? I efteråret kan skoleelever prøve kræfter med
arkæologens arbejde i løbet af én uges praktik på Museum Nordsjælland.
Hvornår
Museum Nordsjælland modtager kun arkæologiske erhvervspraktikanter i uge 40.
Praktikken tilpasses arkæologernes arbejdsdag og dagens program. Som udgangspunkt er der mødetid alle
dage kl. 8.30-15.30, fredag dog kl. 8.30-13.00.
Museet tilbyder praktikanten
 Deltagelse i udgravning inden for Museets ansvarsområde, der dækker store dele af Nordsjælland.
 En indføring i hvad det vil sige at være arkæolog, og hvad man har af arbejdsopgaver.
 Et indblik i et lokalmuseum og hvad det vil sige at arbejde på et museum.
 Én kontaktperson, som også instruerer dig gennem hele ugen.
Museet forventer
Engagerede praktikanter, som er stabile og møder til tiden. Det kan være hårdt, koldt og vådt at arbejde som
arkæolog, så medbring godt humør og gå-på-mod.
Praktisk om praktikken i uge 40
 Du modtager et ugeprogram sidst i uge 39, hvor der står, hvor du skal møde de enkelte dage. Der kan
nemt forekomme ændringer, da arkæologi er afhængig af vejret.
 Du skal selv sørge for transporten til hhv. museum og udgravning (2 dage). Museet kan ikke garantere,
at udgravningen ligger nær offentlig transport.
 Du skal have praktisk tøj på – varmt og vindtæt tøj, som kan tåle at blive meget snavset. Du skal også
medbringe gummistøvler og regntøj, som tåler mudder.
 Du skal bruge sikkerhedssko på udgravningen. De kan lånes via din UU-vejledning.
Hvordan tilmelder jeg mig?
Museet modtager kun engagerede praktikanter, som brænder for at prøve kræfter med arkæologi.
For at komme i praktik skal du derfor skrive en motiveret ansøgning, ligesom hvis du søger et job.
I ansøgningen kan du f.eks. uddybe hvorfor du gerne vil i praktik som arkæolog, hvem du er som person og
hvad du kan, som kunne være praktisk for en arkæolog.
Du skal altid skrive dit fulde navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt alder, klassetrin og hvilken
skole du går på. Jeg skal også bruge et navn og telefonnummer til en af dine forældre – hvis du skulle blive
syg.
Ansøgningsfrist
Du skal sende din ansøgning til Mette Palm på mph@museumns.dk senest mandag d. 29. august 2022 kl.
10.00.
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Får jeg en praktikplads på museet?
Museet vælger et hold på ca. 10 praktikanter blandt de bedst motiverede ansøgninger. Ansøger du tidligt, må
du derfor vente på svar, til ansøgningsfristen er overstået.
Alle ansøgere får svar i uge 35 via mail, når ansøgningsfristen er passeret, og der har været tid til at læse alle
ansøgninger igennem.
Hvis du ikke skal/kan bruge din praktikplads alligevel
Har du fundet en anden praktikplads eller må du ikke få fri, skal du hurtigt kontakte museet på
mph@museumns.dk eller 4045 2028, så en anden elev kan få din plads.

MEGET VIGTIGT – Din praktik skal være godkendt inden du kan starte!
Praktikpladsen skal godkendes flere steder, før du kan starte. Det er lidt forskelligt fra kommune til
kommune, hvordan det sker, så tal allerede nu med din UU-vejleder eller lærer. Du kan evt. starte på at få
godkendt din praktik ved at downloade /få udleveret ansøgningsskemaet hos din UU-vejledning
Der skal ligge en praktikaftale godkendt af din UU-vejledning i min mailboks senest fredag i uge 38 (d. 23.
september).
Godkendelser hos dine forældre, skolen, museet og UU-vejledningen tager altid meget længere tid end du
tror. Derfor skal du gå i gang med at få de forskellige underskrifter, så snart du har fået praktikpladsen.
Museet skal altid underskrive din praktikaftale – også selvom din UU-vejledning ikke plejer at bruge det. Ellers
gælder forsikringen i forbindelse med dit praktikophold ikke. Hvis du sender den udfyldte praktikansøgning
med dine oplysninger, din og dine forældres underskrifter til museet (dvs. til Mette Palm) på mailen fx som
en pdf-fil, går det meget hurtigere med at få museets underskrift. Dine forældre eller skolen kan evt. hjælpe
dig med at lave en pdf-fil. Ellers findes der gratis programmer på nettet.
OBS
Det er også meget vigtigt at du straks læser og svarer på alle de mails, som museet sender til dig.
Hvis du ikke svarer på museets mail, mener vi ikke, at du er motiveret nok til at deltage, og vi vil derfor give
pladsen til en anden elev! Så for din egen skyld – tjek din mail dagligt.
Har du spørgsmål?
Du (og dine forældre) er velkommen til at kontakte Mette Palm for flere informationer.
Skriv på mph@museumns.dk eller ring på 4045 2028 (bedst kl. 14-16).

Venlig hilsen
Mette Palm
arkæolog og museumsinspektør

Oplysninger til praktikseddel
Museum Nordsjælland S/I
Frederiksgade 9
3400 Hillerød
CVR-nummer: 3527 6696
Praktikansvarlig: Mette Palm
mph@museumns.dk tlf. 4045 2028
Mødetid første dag: 8.30.
Krav om sikkerhedssko: Ja

