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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Stadsarkivets strategi 2018-23 er resultatet af et internt forløb med involvering af alle arkivets medarbejdere.
Formålet var at formulere en fælles kerneopgave og med udgangspunkt i denne en vision som fælles ramme
for stadsarkivets og Det danske Udvandrerarkivs udviklingsarbejde de kommende fem år.
Det har været væsentligt, at strategien understøtter SUNS strategiske mål, som de er formuleret i Mission,
pejlemærker og leveregler. Vægten er her lagt på de opgaver, som netop stadsarkivet løfter, nemlig det
samskabende og brugervendte med udgangspunkt i historien. Derudover har det været væsentligt, at
strategien kan omfatte alle medarbejdere og funktioner på stadsarkivet, og at den på tværs af alle forskelle
kan skabe samling om fælles mål og prioriteringer.
Strategi 2018-23
I strategien er der formuleret en kerneopgave: ”Sammen aktiverer vi historien”. Formuleringen fokuserer på
det slutprodukt, som alle funktioner på stadsarkivet understøtter.
Med udgangspunkt i kerneopgaven er der udformet en vision: ”Alle ved, at Aalborg Stadsarkiv understøtter
og igangsætter aktiviteter, som bringer historien i spil på en innovativ måde, der giver viden og oplevelser”.
Formuleringen fokuserer på det forhold, at kendskabet til de muligheder, stadsarkivet og samlingerne
rummer, er en forudsætning for at få dem bragt i spil sammen med brugerne.
Hvert år udvælges nogle fokusområder, som bidrager til at opfylde visionen. For 2018 er følgende
fokusområder valgt:
1. Brugerundersøgelser og målgrupper. Hvilke nuværende og ikke mindst potentielle målgrupper er
der? Hvad er deres behov og ønsker? Resultatet skal bruges til at optimere og målrette arkivets
satsninger.
2. Kommunikationsstrategi. Der skal informeres om alt, der er relevant for andre. Informationen skal nå
ud til alle relevante interessenter. I tilknytning til strategien skal der laves værktøjer, der gør
kommunikationen effektiv.
3. Frivillige. Faciliteter, teknikker, kompetencer og arbejdsprocesser skal udvikles. Arkivet skal kunne
huse og facilitere frivillige enkeltvis og i grupper. De kan arbejde med egne projekter eller projekter
planlagt af arkivet. Der skal i 2018 etableres et antal frivilligprojekter inden for områderne scanning
og indeksering, og igangværende projekter skal optimeres.
4. Effektiv tilgængeliggørelse og transparens. Der skal udvikles metoder og arbejdsgange, så
information om alle nye arkivalier når brugerne så hurtigt som muligt efter modtagelse. Informationen
skal gives i en form og på steder, som rammer brugerne og deres behov. Formålet er at sikre, at alle
arkivalier er til rådighed for brugerne og de aktiviteter, som de vil igangsætte.
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