Årets virksomhet

«Klimaspillet» er en populær installasjon i den nye Klima og vær-utstillingen.

Nordnorsk vitensenter er et regionalt opplevelsesog læringssenter innen matematikk, naturvitenskap
og teknologi hvor de besøkende lærer ved å
eksperimentere selv, og der formidlingen
kjennetegnes ved sin interaktivitet. Vitensenteret
er et regionalt ressurssenter som har naturvitenskap og teknologi med utgangspunkt i
nordområdenes natur, næringsliv og forskning som
hovedfokus.

I utstillingen i Tromsø har vi om lag 90 interaktive
installasjoner, og dette er omtrent det samme som
tidligere år. Noen installasjoner har blitt faset ut
mens andre har kommet til. Arbeidet med å
vedlikeholde og forbedre utstillingene er en
kontinuerlig prosess som krever midler og
personalressurser. Den resterende tiden brukes til
utvikling og produksjon av nyheter til utstillingen,
samt forbedringer av de øvrige publikumsarealene.

Nordnorsk vitensenter holder til i Tromsø og Alta,
men er det eneste regionale vitensenter i de tre
nordligste fylkene og har derfor hele Nord-Norge
som sin region. I 2018 fikk Vitensenteret en
henvendelse fra Narvik kommune med målsetning
om å etablere ei avdeling av Vitensenteret i Narvik
lik Alta.

På starten av året arbeidet vi intensivt med å
ferdigstille den nye Klima og vær-utstillingen.
Utstillingen ble åpnet 9. februar, fikk bra
medieomtale og har blitt godt mottatt av publikum
i etterkant. I løpet av våren fikk vi på plass
ytterligere to installasjoner til i denne utstillingen,
den ene i samarbeid med det nasjonale prosjektet
«Arven etter Nansen» og den andre gjennom vårt
samarbeid med blant andre Norut IT i InterRegprosjektet LiveNord.

Det pedagogiske tilbudet ved Vitensenteret er
utviklet for å øke elevenes og lærernes interesse
for, og kompetanse innen, matematikk, naturvitenskap og teknologi. Vitensenteret har i
underkant av 50 ulike pedagogiske tilbud for skole
og barnehage. Disse er tilgjengelige som enten faste
tilbud som går gjennom hele skoleåret, periodiserte
tilbud eller spesialtilbud. De fleste av tilbudene kan
også tas med på reise ut i regionen.
Vitensenterets interaktive formidling egner seg
også som kurs for lærere og barnehageansatte. I
2018 har vi hatt en jevn stigende interesse for kurs
både fra skoler og barnehager, med kurs som 3Dprinting, kule eksperiment, hva er lyd, koding,
naturfag i barnehage og hvordan forske med barn.
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I Alta har vi ikke gjort noen større endringer i
utstillingen, men tiltak er iverksatt for å bedre
akustikken i rommet. Taket har fått en senket
himling og tunge, støydempende gardiner har
kommet opp, så rommet oppleves helt annerledes
nå. Samme tiltak er gjennomført i undervisningsrommet vegg i vegg. Det har også kommet opp et
utvendig skilt med logoen til Nordnorsk vitensenter
Finnmark, slik at det er synlig for både besøkende
og forbipasserende hvor Vitensenteret er.
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Våren 2018 startet Vitensenteret en kronerulling
for å få midler til å pusse opp planetariumssalen, og
planetariet stengte for oppussing i slutten av
august. I løpet av knappe fire uker ble gamle stoler
og gulvbelegg fjernet og den gamle stjerneprojektoren ble løftet opp av sjakta. Hullet etter
stjerneprojektoren ble så tettet, veggene ble malt
og nytt gulvbelegg lagt. 95 nye stoler ble satt inn.
Å kunne vise nordlysfilm i planetariet er et viktig
tilbud for Vitensenteret. I 2018 var det vel 11 000
som så nordlysfilmen i planetariet, de fleste hadde
det å se denne filmen som hovedmål med besøket.
Aktiviteter:
Talentsenteret i realfag, et pilotprosjekt som
Nordnorsk vitensenter gjennomfører sammen med
tre andre vitensenter i Norge på oppdrag fra
Utdanningsdirektoratet, har vært i full drift i 2018.
Vitensenteret har i løpet av dette året fortsatt å
utvide geografisk, med tilbud til gruppe 1 (7. til 9.
trinn) i byene Alta, Tromsø, Finnsnes, Harstad og
Narvik. I tillegg fortsetter gruppe 2 (10. trinn – VG2)
med tilbud til elever fra hele Troms fylke, som
tidligere år. Vitensenteret har gitt et tilbud til ca.
230 elever dette året (fordelt over to skoleår).
Vitensenteret har også deltatt med elever på de to
nasjonale campene, samt tilrettelagt for eget
talentlag til First Lego League i Tromsø, der 9 elever
fra 6 skoler samarbeidet om prosjektet høsten
2018.

På nettstedet Skaperskolen.no finnes ressurspakker utviklet for skolen.

Vitensenterforeningen og Naturfagsenteret fikk 15
millioner fra Sparebankstiftelsen DNB i 2018 til å
etablere et nettsted med skaperaktiviteter til barn
og unge, både i skolen og etter skolen. Prosjektet,
som er 3-årig, har fokus på å få skaperkulturen inn i
skolen og endre måten man gjør teknologiundervisning på. Sammen med de andre regionale
vitensentrene og Naturfagsenteret skal det utvikles
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Faksimile fra «Nordlys» i forbindelse med oppussinga i Planetariet.

om lag 20 ressurspakker (undervisningsopplegg)
rettet mot skolen, en delingskanal der det legges ut
enkle aktiviteter barn og unge kan gjøre selv
hjemme, samt lærerkurs. Nordnorsk vitensenter er
sentral i prosjektet
Kunnskapsdepartementet lanserte satsingen Den
teknologiske skolesekken i forbindelse med revidert
nasjonalbudsjett våren 2018. Satsingen skal bidra til
at elever får kunnskap om og forståelse for
teknologi, algoritmisk tenkning og programmering.
Et av tiltakene i satsingen er gitt til de regionale
vitensentrene. Tilskuddet skal styrke vitensentrenes
arbeid med programmering i grunnopplæringen, og
føre til at vitensentrenes geografiske nedslagsfelt
økes, slik at elever i en større del av landet får nytte
av vitensentrene.
Vitensenteret skal bidra til å øke familiers
realfagsinteresse (Science Capital). De viktigste
bidragene under dette punktet, slik vi ser det, er
lavterskeltilbud som gjøres tilgjengelig for alle
uavhengig av økonomi. Vitensenteret bidrar blant
annet som besøkssted for opplevelseskortet, et kort
som gir barn og unge adgang til kultur- og
fritidsaktiviteter i Tromsø.
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Skoler og barnehager:
• Arctic Frontiers Science for Schools og Arctic
Frontiers Science for Kids, med konferanse i
januar og inspirasjonsdager i oktober, i
samarbeid med Framsenteret, UiT og Apecs.
• Undervisningsoppleggene Når nettene blir
lange og Speedmonster for elever i Tromsø,
i samarbeid med DKS Tromsø. Matematikk i
kunsten og Bee-Bot for elever i Finnmark, i
samarbeid med DKS Finnmark.
• Turne for Statnett til elever i 7 kommuner i
Midt-Troms.
• Hva er lyd? i samarbeid med NOSO i Tromsø,
Longyearbyen, Bodø, Fauske og Straumen.
• Realfagssatsingen for barnehagene i Alta
kommune med magisk kjemi høsten 2018.
• Matematikkleker for elever på 6. trinn i
samarbeid med Skolelaboratoriet ved UiT –
Norges arktiske universitet.
• Vitenuka i Alta (uke 7), Narvik (uke 11) og
Finnsnes (uke 38).
• Konferansen Energy on the Loose for elever på
9. trinn i Tromsø, Alta og Narvik.
• Samarbeid med UE Troms, NAROM og
Kulturbussen for Sør-Troms.
• Elever i praksis; PRYO-elever fra ungdomstrinnet og lærling i reiselivsfag.
• Deltakelse på åpne dager på skolene i Tromsø
kommune.
• Girl Tech Fest i Tromsø og Finnsnes.
• Pilotering av undervisningsopplegget Castberg
Tour i samarbeid med Equinor i Alta, Hammerfest og Honningsvåg.
Fritidsmarkedet:
• SKILLS skaperverksted for ungdom hver
mandag (17 - 19) og onsdag (13 - 16).
• SKILLS Kveldslab for barn hver mandag (17 - 19)
med fokus på integrering.
• Deltakelse med vitensenteraktivitet på Åpent
bibliotek i Alta etter skoletid.
• Kurset Digital fritid på tre juniorklubber i
Tromsø.
• Bursdagsarrangement på ettermiddagstid og i
helgene, både i Tromsø og Alta.
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Å spille musikk på en banan var en av aktivitetene under
kodefestivalen i samarbeid med Equinor!

• Søndagsåpent i Alta, en søndag i måneden.
• Eksperimentklubb i sommerferien, Tromsø (3)
og Alta (2).
• Legofestival i 17 dager i samarbeid med tre
entreprenører i Tromsø.
• Stjernehimmelarrangement i Planetariet en
søndag i månedene.
• Turneringen FIRST LEGO League (ordinær og
FLL jr.) i Tromsø og Alta i samarbeid med
frivillige fra Tekna.
• Vitenshow og skaperverksted ute i regionen,
med ansatte fra Tromsø og Alta.
• Familiedager og ungdomskveld med koding
som tema, i samarbeid med Equinor.
Deltakelse på konferanser og møter:
• Formidlersamling
i
regi
av
Vitensenterforeningen på Jærmuseet.
• Ledermøter, pedagogmøte og markedssamling
i regi av Vitensenterforeningen.
• ECSITE 2018 i Genève, Sveits, prekonferanse og
konferanse.
• Echa 2018 – konferanse om elever med stort
læringspotensial.
• Nordisk Science Center Forbuds årskonferanse
i Tartu, Estland.
• Kursrekken Naturfag i barnehagen for ansatte
på vitensentrene.
• Videreutdanningstilbudet Læring i interaktive
utstillinger.
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Besøkstall
Nordnorsk vitensenter hadde igjen en økning i
besøkstallet, etter en liten nedgang i 2017. Med 55
430 besøkende er økningen på 9 %. 22 700 elever
har deltatt på et pedagogisk opplegg, og elevene
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har vi enten møtt på våre to avdelinger i Tromsø og
Alta eller på besøk ute i regionen. Antall elever som
har fått et pedagogisk opplegg har også økt med 9
% sammenlignet med året før.
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Organisasjon og personell
Styrets medlemmer har i 2018 vært:
• Elin Jørgensen
Tromsø kommune (styreleder)
• Geir Kristoffersen
Newton Alta (repr. for samarbeidspartnerne)
(nestleder)
• Linda Hansen
NHO
• Henning M Sollid
UiT Norges arktiske universitet
• Torill Hvalrygg
Troms fylkeskommune
• Thor E. Kalsaas
Norges Råfisklag (repr. for stifterne)
Styret har hatt 5 styremøter i 2018, og behandlet
29 saker knyttet til økonomi, infrastruktur og
aktiviteter. Rådet, som består av representanter
fra stifterne, hadde ett møte i 2018. Mona
Kvivesen, UiT – Norges arktiske universitet er
rådsleder. Vitensenterets direktør har også i 2018
vært leder av Vitensenterforeningen, samt sittet i
styret for den nordiske vitensenterforeningen
NSCF og rådet til NAROM.

Vitensenteret har per 31.12.18 tolv faste ansatte;
Anne Bruvold, Tove Marienborg, Thomas Berg,
Mona Holmø, Hedinn Gunhildrud, Astrid Wara,
Ellen-May Indahl, Elisabeth Killie Kanebog, Chris
Andreassen, Marianne Kjeldsberg, Knut-Geir Aga
og Lars Gimse. Vitensenteret har også en lærling i
reiselivsfag; Zuzanna Joskowska. Vitensenteret
har 18 studenter som arbeider som verter på
timebasis på ettermiddagstid, i helgene og feriene.
Stiftelsen har sysselsatt 13,9 årsverk i 2018.
Nordnorsk vitensenter har en relativt liten stab
med et godt sosialt og fysisk arbeidsmiljø uten
registrerte skader/ulykker i 2018. Det samla
sykefraværet var på 1 %. Av de 12 faste ansatte og
22 vertene/lærlingen er 20 kvinner og 14 menn.
De fire i ledergruppa er alle kvinner. Styret har i
2018 bestått av 3 kvinner og 3 menn.
Vitensenteret har innarbeidet policy som tar sikte
på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling
grunnet kjønn.
Vitensenterets virksomhet er ikke til skade for det
ytre miljø. Alle planer og tiltak ved Vitensenteret
blir vurdert ut fra prinsippet om universell
utforming. Ledsagerbevis blir akseptert.

Økonomi
Nordnorsk vitensenter hadde i 2018 ei samla
omsetning, inkludert øremerkede prosjektmidler,
på vel 16,8 millioner kroner. Dette tallet inkluderer
investering i installasjoner til utstillingene i Tromsø
samt undervisningsutstyr både i Tromsø og Alta.
Egeninntekten utgjorde i 2018 3,4 millioner kroner,
prosjektmidler (inkludert sponsormidler og gaver)
utgjorde 4,9 millioner mens offentlige driftstilskudd
var på 8,5 millioner.
Den daglige driften av Vitensenteret ble i 2018
finansiert av midler fra VITEN-programmet, fra
skoleeiere og gjennom egeninntekter. Tromsø
kommune gikk inn med 800 tusen som blant annet
ga elevene gratis adgang på Vitensenteret. Troms
fylkeskommune gikk inn med 500 tusen samt at de
betalte inngang for elever i videregående skole som
hadde deltatt på et undervisningsopplegg på
Vitensenteret. Alta kommune bruker ca. 800 tusen
på vårt samarbeid, til husleie, lønnsmidler og
transport av elever. Det meste av disse midlene er
ikke synlige i Vitensenterets regnskap.
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I 2018 fikk Vitensenteret en bevilgning på 7,2
millioner kroner fra VITEN-programmet. Midlene
har gått til den daglige driften av Vitensenteret, til
lønnskostnader samt den generelle driften av
Vitensenteret, dvs. til drift av nybygget, reiser,
regnskapsbyrå, revisor og forsikring samt til innkjøp
av undervisningsutstyr og rekvisita i forbindelse
med aktiviteten ved Vitensenteret.
Vitensenteret har en 3-årig samarbeidsavtale med
Equinor (tidligere Statoil) som varer ut 2019.
Formålet med den økonomiske støtten fra Statoil
har vært å bidra til utvikling av innhold og
undervisningsprogram ved Vitensenteret. Støtten
har gått til tre konkrete prosjekt; Tidlig innsats –
matematikk og naturfag i barnehagene, Best på
teknologi – skaperverksted for fremtidens
teknologer og Det grønne skiftet – bærekraftig
utvikling gjennom egne valg. Det meste av midlene
fra Equinor i 2018 gikk til ferdigstillelse av vår nye
klimautstilling. Til prosjektet Tidlig innsats –
matematikk og naturfag i barnehagen fikk vi også
300 tusen fra Sparebank1 Nord-Norge.
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Gavemidlene fra Sparebank1 ga oss også 75 tusen
fra gaveforsterkningsordningen til Kulturdepartementet.
Prosjektet «SKILLS – kreativt verksted med fokus på
realfag, teknologi og design» ble avsluttet i 2018,
men Vitensenteret søkte og fikk midler til prosjektet
SKILLS – kveldslab for barn, fra tilskuddsordningen
Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, som
forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Utdanningsdirektoratet gikk inn med
ei bevilgning på 1,85 millioner til prosjektet
Talentsenter i realfag, og vi fikk vel 90 tusen fra de
tre entreprenørene Consto, PEAB Bjørn Bygg og
Econor for å få fraktet et halvt tonn Lego til Tromsø
under vår Lego-festival.

Kronerullingen vi gjennomførte for fase 1 av
oppussingen av planetariesalen ga oss 440 tusen.
Hvem som bidro går fram av lista på vår nettside,
https://nordnorsk.vitensenter.no/kronerulling
Årsregnskapet for Vitensenteret viser i 2018 et
overskudd på nesten 600 tusen.
Fortsatt drift og framtidsutsikter
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om
fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger
resultatet for 2018 og Nordnorsk vitensenters
langsiktige strategiske prognoser for årene
fremover. Styret mener at årsregnskapet gir et
korrekt bilde av stiftelsens finansielle stilling og
resultat.

Tromsø, 5. april 2019
i styret for Nordnorsk vitensenter

Elin Jørgensen
(styreleder)

Geir Kristoffersen
(nestleder)

Henning M Sollid

Thor E. Kalsaas

Linda Hanssen

Torill Hvalryg

Tove Marienborg
(direktør)
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