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Vi vil skabe en bæredygtig museumsvirksomhed, der formår
at sætte natur og naturvidenskaben på dagsordenen
2030 strategi for Naturhistorisk Museum
Mission

Profil

Vi er et naturhistorisk museum, som er
sat i verden for at fremme natur- og
naturvidenskabelig forståelse. Det gør vi
på baggrund af den højeste faglige viden
ved at skabe fascination, dannelse,
refleksion, debat og handling
…gennem tre faglige nøgletemaer;
biodiversitet, evolution og menneske og
natur

Vision
Vi vil i 2030

Vores profil kendetegnes ved, at vi
• Er fagligt funderede
• Er innovative og originale med kant
• Er inkluderende og interaktive i et
”udefra og ind” perspektiv

…missionen afspejles i tilgangen til alle
museets aktiviteter og målgrupper
Langsigtede 2030-mål fokuserer på ambitiøs udvikling
>400.000
gæster

Omsætning
på >125
MDKK

Resultat på
>5 MDKK

• Være et internationalt anerkendt og
nyskabende naturhistorisk museum
• Være et fagligt funderet viden- og
oplevelsesunivers, der skaber handling
• Have en bæredygtig forretningsmodel i
balance, der giver frihed og fleksibilitet
• Have en stærk fællesskabskultur, der
understøtter mission og profil

Kortsigtede 2020-mål fokuserer på en bæredygtig platform
Selvfinansieringsgrad
på >70%

Øget
effektivitet
og projektlønsomhed

Højere
tilfredshed
hos medarbejdere

Den strategiske retning implementeres gennem tiltag på tværs af seks spor
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Visionsplan

Kultur

Organisationsudvikling

Formidling

Forskning

Samlinger
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Vores strategi kan inddeles i fire overordnede faser
2026-2030
2021-2026
2019-2020
2017-2018

Bæredygtigt
fundament og
følgeskab til retning
Visionsplanen fokuserer på at
fastlægge kravspecifikation,
design og identitet for det
nye museum

Finansiering til realisering af
visionsplan

Fokus på at fastlægge
lokation og sikre finansiering

Realisering af visionsplan
og markant vækst

Fokus på at bygge nyt
museum og sikre realisering
af visionens fire ambitioner

Langsigtet bæredygtig
drift og initiering af
næste fase

Fokus på at manifestere
visionens fire ambitioner og
påbegynde forberedelse af
museets næste fase

Søjlestrategier fokuserer på at sikre en bæredygtig platform
med fokus på særligt at sikre selvfinansiering og effektivitet
samt indirekte bidrage til øget medarbejdertilfredshed

Nye og opdaterede søjlestrategier bidrager ved at
understøtte realiseringen af visionens fire ambitioner

Kultur fokuserer på at sikre et nyt værdigrundlag og
samarbejde, der sikrer et fælles fundament og forstærker
ekstern profil samt er tiltrækningskraft for nye medarbejdere

Høj grad af fokus på at integrere værdigrundlag i nyt
museum og sikre arbejde som forudsætning for at visionen
realiseres

Organisationsudvikling fokuserer på at definere og forankre ny
ledelsesmodel, øge effektivitet og lønsomhed i projekter,
udvikling af rammer for forbedring af medarbejdertilfredshed og
konsolidere HR som funktion

Høj grad af fokus på kompetenceudvikling og rekruttering
af nye medarbejdere
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