
Hjælpeskema til registrering:
Uge nr. _______    Arkiv_____________________________________

Navn på arkivmedar-
bejder

Timer
med arkivering,
ekspedition
dokumentation
og udstillinger 

Timer med ad-
ministration, 
mødeaktiviteter 
i udvalg og be-
styrelser, samt 
kurser
 

Timer med udar-
bejdelse af lokalhi-
storiske skrifter, ar-
tikler og Hist. Atlas 

Timer i alt for ugen.

Ugesedlen udfyldes fra uge 35 og til og med uge 52. Hver måned indsendes 
det samlede antal forbrugte timer på skemaet i SKLA´s hjemmeside



Til alle lokalarkiver:
                                                                                                        August, 2010
Kære Arkivleder!

   Foranlediget af den vanskelige økonomiske situation, som politikerne kæm-
per med at finde løsninger på i disse måneder, vil bestyrelsen gerne være på 
forkant med begivenhederne. 
   Selvom det kommunale selvforvaltningstilskud på 175.000 kr. til vores akti-
viteter ikke synes af meget i det kommunale milliardbudget, så er kontoen al-
ligevel udtaget til en besparelse på 27 %. Om politikerne kan blive enige om 
at springe os over, når sparekniven skal svinges, vil kun tiden vise. Besty-
relsen er dog af den mening, at jo mere politikerne kender til vores arbejde 
rundt om i de enkelte arkiver, jo sværere vil de have ved at skære netop hos 
os. 
   
  Bestyrelsen vil derfor, over en periode på 4 måneder, bede arkivlederne om
at udfylde det fremsendte skema, selvom vi er klar over, at I har nok at se til i 
forvejen. 
   I bedes ugevis indsamle timetallet for hver enkelt arkivmedarbejder i perio-
den: september, oktober, november, og december. 
   Hjælpeskemaet viser, hvilke timer der skal tælles med og i hvilken kolonne, 
tallene skal skrives. Når måneden er omme, tælles ugesedlerne sammen. Tal-
lene indberettes månedsvis på et skema på vores hjemmeside i www.skla.dk.
under menupunktet SKLA. Her kan du hente nye ugesedler, og du kan indbe-
rette arkivets tal. 
   De indsamlede tal skal bruges som dokumentation over for politikerne, om 
værdien af de timer og det arbejde frivillige yder for ”at bevare fortiden for 
fremtiden”. Vi vil derfor understrege, at tallene skal være så præcise som mu-
lige, så vi har et retvisende materiale til rådighed. 
   
   
                                                                            Med venlig hilsen
                                                                      Pbv. Christian Frederiksen 

NB! Undersøgelsen omfatter kun arkivmedarbejdere.
        Nye ugesedler kan hentes på hjemmesiden: www.skla.dk

http://www.skla.dk/
http://www.skla.dk/

