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Gjennomføre lov- og forskriftsmessig ordning av arkiv 

 Ordne og katalogisere privatarkiv fra Fjell kommune (Øygarden komm.) etter norsk allment 
arkivskjema 

 Kassasjonsbehadle arkivene etter Øygarden kommune sin bevarings- og kassasjonplan og 
arkivforskriften § 15 og § 16 

 Gjennomføre arkivavgrensning av trykksaker, duplikater og annet arkivfiendtlig materiale 
etter arkivforskriften § 14 og § 16 

 Skrive historikker fra hver arkivskaper til arkivportalen.no 
 Digitalisere deler av materialet som egner seg i forbindelse med formidlingsoppgaver 
 Knytte relevant metadata til arkiv-, serie- og stykkenivå 
 Mapperegistrere minimum én av underseriene fra hvert arkiv 

 
Være med på oppstilling av ferdig ordnet arkiv 

 Bli gjort kjent med ny arkivforskrift § 4 om krav til arkivlokale og spesielt for spesialrom for 
arkiv 

 Se bredden i norsk kommunal forvaltning gjennom de ulike arkivskaperen i et historisk og 
samtidig perspektiv 

 Gjøre seg kjent med oppgaver og terminologi knyttet til depotfunksjonen 
 
Delta på besøk i kommune 

 Være med på en befaring/kartlegging av arkivskaper i en kommune og utarbeide 
kartleggingsrapport 

 Være med på deponering til IKA Hordaland fra en kommune og registrere aksesjon i ASTA og 
journalføre saksbehandlingen i sak/arkivsystem 
 

Digitalarkivet.no 
 Digitalisere arkivmateriale før 1920 og levere innholdet via Digitalarkivet 
 Indeksere digitalisert materiale med relevant metadata for fremfinning 

 
Øvrig:  
Delta i løpende oppgaver ved IKA Hordaland der det er relevant og har læringsutbytte, herunder 
bidra til å løse prosjekt knyttet til Standardisering av aktørbeskrivelser for kommunal sektor med 
støtte fra Arkivverket.  
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