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Hur man kontaktar skolan 
Ett arbetslivsmuseum som har eller planerar att ha ett speciellt skolprogram behöver kontakta skolan. 

Har man som arbetslivsmuseum lagt ner en massa tid på att ta fram ett spännande skolprogram vill 

man ju få respons och inte bli bortsorterad på en gång. Här följer lite allmänna råd, framtagna 

tillsammans med lärare för att underlätta den första kontakten.  

Har man redan kontakt med någon lärare eller rektor, så behöver du inte läsa vidare, utan då 

tar du kontakt med den. Men för er som inte redan har någon användbar kontakt kan följande vara 

bra att veta. 

Alla kommuner organiserar sin skolverksamhet som de själva finner lämpligt och därför kan det 

skilja en hel del mellan olika kommuner hur skolan är organiserad. Det kan också vara stor skillnad 

mellan att kontakta en liten skola mot att kontakta en stor. 

Arbetsbelastningen på lärare och rektorer är stor. De får mängder med mail, men inte lika mycket 

post. Skickar man brev till kommunens skolledning brukar de diarieföras, vilket innebär att pressen 

kan ta del av informationen. Risken att brevet bara försvinner undanröjs därmed. 

Tips 1. Ett handskrivet kuvert kan vara att föredra framför ett mail. 

Tips 2. Telefon kan vara ett bra alternativ när man vill nå t.ex. rektor och skolledning.  

Det kan vara en fördel att inte bara kontakta en specifik skolas lärare utan också rektorn där.  Har ni 

dessutom tänkt er att ta emot flera skolor kan det därför också vara bra att kontakta skolledningen i 

kommunen. Här har storleken på kommunen betydelse när man ska välja vilken nivå man vill 

kontakta. 

Har man väl fått en första kontakt har man ett namn och en person man kan återkomma till och som 

kan hjälpa en vidare till lämplig person. De flesta skolor har arbetslag och arbetslagsledare som kan 

vara lämpliga personer att kontakta.  

Tips 3. Kontakta gärna både lärare, rektor och skolledning beroende på hur omfattande din 

verksamhet mot skolor ska vara. 

De flesta skolor har konferenser varje vecka. En bra möjlighet kan vara att bjuda in sig själv till en 

sådan konferens för att presentera sitt program under ca 10-15 min. 

Tips 4. Bjud in dig själv till en konferens för att presentera ditt skolprogram. 

Du kan också prova att bjuda in lärare och rektorer från flera skolor till ditt museum för att där 

presentera ditt program.  

Tips 5. Bjud in lärare och rektorer till museet och presentera ditt program. 

Om man råkar på rätt person i rätt tid och vid rätt tillfälle kan du säkert lyckas när som helst på året, 

men annars kan januari vara en bra månad att ta de första kontakterna i. Då är arbetsbelastningen i 

regel lite lägre och det kan vara lättare att få bra respons därför att lärarna inte är tidspressade. 

Många har heller inga problem med att t.o.m. preliminärboka besök till kommande höst, om ditt 

program redan skulle vara bokningsbart. 

Tips 6. Kontakta gärna skolan i januari då arbetsbelastningen inte är så hög.  
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