
 

Inbjudan 
Grundkurs för arkivassistenter:  

Ordna och förteckna föreningsarkiv  

 

Välkomna till Örebro där Svenska Arkivförbundet arrangerar en efterlängtad och efterfrågad grundkurs 
i att ordna och förteckna föreningsarkiv!  

Tid:  31/8—1/9 2022 
Plats:  ArkivCentrum Örebro län, Nastagatan 11F, Örebro   

Kursen är en baskurs där deltagarna får lära sig grunderna i att ordna och förteckna arkiv. I kursen 
ingår både teoretiska genomgångar och praktiska övningar där man får chansen att träna på de olika 
moment som kursen innehåller. Kursledare: Anna Ketola (Skånes Arkivförbund) och Per Lundin 
(Blekingearkivet).  

Deltagaren ska efter genomgången kurs: 
✓ kunna grunderna för enskilda arkiv i relation till andra arkivområden 
✓ kunna grundläggande principer för att organisera, beskriva, bevara och återfinna 

arkivhandlingar och samlingar 
✓ praktiskt kunna tillämpa grundläggande principer för ordnings- och förteckningsarbete av 

enskilda arkiv och förenings- och organisationsarkiv i synnerhet 

Målgrupp 
Kursen riktar sig till arkivassistenter eller motsvarande personer som arbetar med att ordna och 
förteckna arkiv i lokala, regionala och nationella arkivföreningar. Kursen är även öppen för övriga 
intresserade.  

Anmälan och avgift 
Anmälan görs senast 21 augusti till info@skanearkiv.se. OBS! anmälan är bindande.  

Deltagaravgift är 1 500 kr/deltagare. Fm-fika och Em-fika + lunch ingår båda dagarna samt middag 
(exkl. dryck) med en aktivitet ingår på kvällen dag 1 (ange eventuell särskild kost vid anmälan). Resa 
och logi bokas på egen hand. För mer information kontakta Anna Ketola (anna.ketola@skanearkiv.se).   

Det finns 20 platser till kursen och det är ”först till kvarn” som gäller.  
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PROGRAM 

Onsdag 31 augusti 
10.00 - 10.15  Välkommen till kursen! 

 Information och introduktion till kursen. 
 
10.15 - 11.15  Arkivväsendet i Sverige. Lagar och förordningar. Enskilda och offentliga arkiv. 

Tillgänglighet och sekretess. Arkivens roll som bevarare av vårt kulturarv.  
 
11.20 - 11.50  Krav på arkivlokal, förvaringsmedel och skrivmateriel. 
 
11.50 - 13.00 Lunch 
 
13.00 - 13.30  Mottagande av arkivleveranser. Accessionsföring och upprättande av 

Leveransreversal.  
 
13.35 - 14.45 Att ordna och förteckna föreningsarkiv enligt klassisk modell. Arbeta med  
 Förtecknings- och Dokumenthanteringsplaner. Gallringsfrågor. 
  
14.45 - 15.10 Fika 
 
15.10 - 16.00 Introduktion och igångsättning av kursens praktiska övningar. Indelning i grupper 

och utdelning av arkiv för ordnings- och förteckningsarbete. 
 
Ca 18.30 Gemensam middag och aktivitet 
 

Torsdag 1 september 
9.00 - 10.00 Återkoppling till föregående dag och sedan grupparbete med ordnings- och 

förteckningsuppgift. 
 
10.00 - 10.15  Fika 
 
10.15 - 12.00 Grupparbete.  
 
12.00 – 13.00 Lunch  
 
13.00 - 13.30 Visning av ArkivCentrum Örebro län.  
 
13.35 - 15.00 Grupparbete. 
 
15.00  – 16.00 Fika samt diskussion kring vård och registrering av specialsamlingar: fanor, 

föremål, affischer, kartor och ritningar samt foto, film, ljud och elektronisk media. 
 
16.00 - 16.30 Diskussion och utvärdering. 
 


