Arbejdsgrundlag for Vikingelandsbyen
Formål
Vikingelandsbyen er et historisk værksted under Albertslund Kommune. Vikingelandsbyens formål
er:
· at formidle vikingetiden som en del af vores historiske og kulturelle rødder
· at videreudvikle den historiske værkstedsundervisning
Målsætning
Med udgangspunkt i eksperimenterende aktiviteter, der bygger på den nyeste viden inden for
arkæologi og historie, skal vi søge stadig større indsigt i og forståelse for vikingernes liv i alle dets
facetter. Vigtige landvindinger i forhold til denne målsætning skal dokumenteres, publiceres og
formidles.
Vores værdigrundlag:
Med udgangspunkt i:
 opfattelsen af mennesket som et socialt og historisk bevidst handlende væsen
 den pædagogiske tænknings ligestilling af håndens og åndens arbejde
 respekten for det enkelte menneskes ressourcer og kulturelle og sociale baggrund og med
rod i vikingernes dynamiske originalitet, inspireret af fremmede kulturer, vil vi forsøge at
skabe:
 unikke rammer for fælles oplevelse, fordybelse og legende eksperimenteren
 en tryg og varm atmosfære, hvor afklaring, indlæring og skabertrang har
bedst mulige vilkår.
Vores målgrupper er:
1. Børn og unge i Albertslund Kommune
3. Skovens gæster
4. Betalende gæster
5. Vikingelandsbyens Venneforening
Vores ledetråde er:
· tid til ro, fordybelse og fælles eksperimenter
· gennem medbyggertanken udvikle en Albertslundidentitet som medskaber af vores by
· gennem deltagelse i hele processer lære at se i helheder og kunne se bag om en given
fremtrædelsesform (for vikingebarnet var alt mere synligt og gennemskueligt)
· gennem samspillet mellem natur og kultur søge en klar bevidsthed om vores medansvar for at
skabe en bæredygtig udvikling
Vores visioner er:
 formidling døgnet rundt hele året.
 et fuldt udviklet vikingetidigt gårdanlæg med marker, enge og dyr
 kulturudveksling og integration gennem samarbejde med ’vikingevenskabsbyer’
 salshuset som ramme om mange forskellige kulturtilbud
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 rekonstruktionsværkstedet som base for kursustilbud
 udvikling af nærområdet til gavn for børn og voksne, i samarbejde med Skoven og Kroppedal.
Mange “broer” skal bygges
Historie læres på mange måder, og det er Kroppedals og Vikingelandsbyens fælles ansvar, at
egnens befolkning får de muligheder, vi kan give dem sammen.
Vikingelandsbyens ledetråde og visioner er født af og udviklet på baggrund af Albertslund
Kommunes historie og vision for fremtiden. Skønt vi som udgangspunkt er 1000 år bagud tager vi
fremtidens udfordringer op i forsøg på at skabe et dynamisk fællesskab på nye betingelser. Gennem
vores store berøringsflade tværs gennem Albertslund Kommunes forskellige forvaltninger søger vi
at udvikle Vikingelandsbyen i en retning, så byens børn og voksne får en større indsigt i deres egne
rødder – en indsigt som styrkes i mødet med andre kulturer i andre byer og i andre lande.
Mangfoldigheden i vores tilbud skal afspejle vores ønske om at bidrage til en styrkelse af
Albertslund som en spændende og visionær kommune.
Økonomi, styring og administration
Kommunalbestyrelsen fastsætter:
 det årlige tilskud inklusiv lønsum til Vikingelandsbyen
 brugerbetaling efter indstilling fra bestyrelsen
Regnskabsåret følger kalenderåret
 Vikingelandsbyen finansieres af:
* Albertslund Kommune
* tilskud fra offentlige myndigheder, fonde m.v.
* indtægter fra egen virksomhed, herunder slag af tilbud til eksterne brugere, bogsalg mv.


Vikingelandsbyen fungerer efter nettobevillingsprincippet



Vikingelandsbyen indgår i et administrativt fællesskab med Albertslund Bibliotek,
Albertslund Musikskole og Albertslund Billedskole



Vikingelandsbyens miljøindsats indgår som en del af Kulturforvaltningens
miljøledelsessystem



Vikingelandsbyen udarbejder i lighed med øvrige nettobevillingsinstitutioner
virksomhedsplaner



Vikingelandsbyen udarbejder hvert en årsberetning som forelægges Kulturudvalget og
Kommunalbestyrelsen til orientering.
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