Årets virksomhet
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.
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.
Det pedagogiske tilbudet ved Vitensenteret er
utviklet med fokus på at elevene skal være i
aktivitet, enten ved at de lager noe, er i aktivitet
eller på annen måte deltar aktivt i læringsprosessen. Den tematiske fordelingen av tilbudet
viser bredden og mangfoldet innen matematikk,
naturvitenskap og teknologi, og tilbudet er for alle,
fra barnehage til videregående skole.
Vitensenteret i Tromsø og Alta 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, og i
2017 har vi hatt en jevn stigende interesse for kurs
både fra skoler og barnehager. Vi har videreført
prosjektet Matematikk i barnehagene, lek,
utforskning og forståelse sammen med barnehagelærerutdanningen ved UiT Norges arktiske
universitet. I tillegg har vi utviklet og holdt kortere
kurs for barnehager innenfor fagområdene
matematikk, fysikk og kjemi.

Den lille grønne butikken.

I utstillingen i Tromsø finnes det i dag cirka 90
interaktive installasjoner, samt en rekke andre
aktiviteter i Sneglehuset og i vrimlearealer. Mye av
2017 har gått med til å utvikle nye utstillingselementer om klima, samt bygge om Klima- og
værutstillingen. I september tjuvstartet vi og åpnet
Den lille grønne butikken, et område i
klimautstillingen myntet på de yngste. Resten av
utstillingen ferdigstilles på nyåret.
I 2017 har vi også bygget om MakerSpace-området
for å gjøre det mer tilgjengelig for publikum. Med
definerte soner og nøye utvalgte aktiviteter som er
tilgjengelig, fungerer området nå slik det
opprinnelig var tenkt.
Utstillingen i Alta fikk på plass 11 nye installasjoner
med fokus på astronomi og geologi. I tillegg har vi
fått på plass et lystelt, en lysskjermet sone der lys
og fargeblandinger kan utforskes, samt en
miniversjon av butikken i Tromsø.

Matematikk i Hvalrossen barnehage.
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I mars 2017 var endelig Vitensenterets nye
nordlysfilm Extreme Auroras klar til visning i
Planetariet. Extreme Auroras er en dokumentarfilm
og en visuell nytelse som tar for seg nordlyset i
kunst, historie og vitenskap. Det er filmskaper og
fotograf Ole Christian Salomonsen som har fulgt
nordlyset over flere år. Filmen, som ble finansiert av
bonusmidler fra Statoil, er tilgjengelig på norsk,
engelsk og tysk.
7594 personer så «Extreme Auroras» i 2017.

et langtidsstudium som skal se på sammenhengen
mellom motivasjon for realfag og deltakelse på
Talentsenteret, med professor Mirjam Harkestad
Olsen som prosjektleder. Som underprosjekt er det
satt i gang prosjekter både med fokus på
matematikk og naturfag.
2017 var fjerde året Vitensenteret gjennomførte
prosjektet og konferansen Arctic Frontiers Science
for Schools. Prosjektet og konferansen er godt
etablert ute i skolen, og på konferansen i januar
deltok elever fra 4 ungdomsskoler med 26 postere.
Nytt av året var at elever fra forskerlinja på
Kongsbakken VGS også deltok, og hadde sin egen
dag der de stilte ut egne forskningspostere.
Tilbakemeldingene i etterkant av konferansen var
utelukkende positiv, noe som førte til at vi i oktober
hadde 550 elever fra 5 ungdomsskoler og en
videregående skole på inspirasjonsdager i forkant
av Arctic Frontiers Science for Schools 2018.
Etter å ha jobbet en tid sammen med NOSO
(Nordnorsk opera og Symfoniorkester) om et
prosjekt med fokus på musikk og fysikk, så
produksjonen Hva er lyd? dagens lys i 2017.
Prosjektet har utviklet seg fra en liten konsert med
strykekvartett til en stor DKS-produksjon bestående
av lærerkurs, verksted/løype og konsert med fullt
kammerorkester.

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 2017.
Vi har gjennomført samlinger for 5 ulike grupper; 3
grupper med elever fra 7.-9. trinn fra Alta, Tromsø
og Finnsnes, og 2 grupper med elever fra 10. trinn
til VG2 fra Troms fylke. Høsten 2017 startet vi opp
camp, og først ut var SpaceCamp på NAROM for
9.trinns-elever i Tromsø, Andøya og Alta. Høsten
2017 dannet vi et eget «Talentlag» som deltok på
First LEGO League. Flere talenter er også aktive på
SKILLS Makerspace på ettermiddagstid.
I 2017 har vi også kommet i gang med forskning
knyttet til Talentsentersatsingen. Det er satt i gang
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Rubenstuben spiller flammer sammen med strykere fra NOSO.

Prosjekt Fantasi ble til gjennom en konkurranse der
barn og unge ble oppfordret til å bruke fantasien og
finne opp fremtidens oppfinnelser. Resultatet ble
11 fantastiske oppfinnelser som ble til ei
vandreutstilling som besøkte Tromsø i mai - juli
2017. Tre av oppfinnelsene var laget etter ideer fra
unge i Tromsø. Konkurransen Prosjekt Fantasi er et
samarbeid mellom Statoil og fem regionale
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I forbindelse med Prosjekt Fantasi utviklet
Vitensenteret et pedagogisk opplegg som tilbys ut
mot skolenes mellomtrinns elever. Det var et poeng
at elevene som kom for å se utstillingen ikke bare
blir imponert av det de ser, men også blir inspirert
til selv å lage oppfinnelser som løser utfordringer og
problemer fra hverdagen. Opplegget er et
Oppfinnerverksted der elevene benytter LittleBits,
et prototypingsverktøy som gjør at man kan lage
elektroniske kretser. Det ble også utviklet et
kreativt verksted rettet mot fritidspublikum, slik at
besøkende kan delta på verkstedet og finne opp
sine egne oppfinnelser som et bidrag til utstillingen.
Disse to verkstedene samt et foredrag om hvordan
man legger til rette for kreativitet, kreative metoder
og hvordan man veileder elever i en kreativ prosess,
ble til et kurs som har fulgt utstillingen Prosjekt
Fantasi rundt i landet (2017; Trondheim
vitensenter, Jærmuseet og Inspiria).
Skoler og barnehager:
 Undervisningsoppleggene Når nettene blir
lange, Speedmonster og Matematikk i kunsten
for elever Tromsø i samarbeid med DKS
Tromsø. Matematikk i kunsten og BeeBot for
elever i Finnmark, i samarbeid med DKS
Finnmark.
 Matematikkleker for elever på 6. trinn i
samarbeid med Skolelaboratoriet ved UiT –
Norges arktiske universitet.
 Vitenuka i Alta for 5. gang, med over 900 elever
og bidrag fra Vitensenteret, Newton Alta og
UiT Campus Alta
 Kurs, med verksted og parallellsesjoner, for
230 barnehageansatte i Lenvik, Berg, Torsken
og Tranøy i samarbeid med UiT og Pedagogisk
senter.
 Konferansen Energy on the Loose for elever på
9. trinn i Tromsø, Alta, Kirkenes og Narvik samt
speed-dating på Vitensenteret
 Samarbeid med Newton Finnsnes, UE Troms,
NAROM (Stjernehula og Fysikken i fokus), RSK
Vest-Finnmark og Kulturbussen for Sør-Troms
 Elever
i
praksis;
PRYO-elever
fra
ungdomstrinnet og lærling i reiselivsfag
 Deltakelse
med
parallellsesjon
på
Utdanningsdirektoratets Tett på realfag –
Regional konferanse om implementering av
realfagsstrategien
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 Deltakelse på åpne dager på skolene i Tromsø
kommune
 Bidragsytere på konferansene Naturfagets
helter og Skaperverksted i skolen
 Bidratt i utviklingen av undervisningsopplegget
air:bit ved Skolelaboratoriet ved UiT – Norges
arktiske universitet (http://airbit.uit.no/).
Fritidsmarkedet:
 Bursdagsarrangement på ettermiddagstid og i
helgene, både i Tromsø og Alta
 Søndagsåpent i Alta, en søndag i måneden fra
og med høsten 2017
 Eksperimentklubb i sommerferien, Tromsø (3)
og Alta (2)
 Kodekurs for voksne fra Tekna, i samarbeid
med Kodeklubben i Tromsø
 Påskeprogram med påskekrim der de
besøkende måtte undersøke et fiktivt åsted,
lese avhørsrapporter og analysere bevis på
laben.
 Deltakelse med aktiviteter (vann, lyd og såpe)
under Speiderleir Nord 2017 i Bodø
 Deltakelse på forskningstorgene i Nord-Troms
og Mo samt på Åpen Campus i Tromsø
 Legofestival i 17 dager i samarbeid med tre
entreprenører i Tromsø
 Stjernehimmelarrangement i Planetariet en
søndag i månedene oktober – mars samt i
forbindelse med prosjektet Friluftsliv for alle
 Turneringen First Lego League (ordinær og FLL
jr.) i Tromsø og Alta i samarbeid med frivillige
fra Tekna
 Vitenshow ute i regionen, med ansatte fra
Tromsø og Alta
Deltakelse på konferanser og møter:
 Formidlersamling i regi av Vitensenterforeningen på Vilvite, Bergen
 ECSITE 2017 i Porto, Portugal, prekonferanse og
konferanse
 Nordisk Science Center Forbuds årskonferanse
på Island
 Etterutdanningskurs om barnehage for
vitensenteransatte, i regi av Naturfagsenteret
 Prestasjonskonferanse i regi av Olympiatoppen Nord
 Hospitering på Sorø Akademi, Danmark
(talentsenter)
 Kurs for faglige ledere, lærlingeordningen
 Workshop Science Projects, Nysgjerrigperkurs,
Skaperfestival, Lederforum Tromsø
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Besøkstall
Etter en kraftig økning i besøkstallene på hele 12 %
i 2016, opplevde Nordnorsk vitensenter for første
gang en liten nedgang i besøkstallene i 2017. Med
50 900 besøkende gir det en nedgang på knappe 2,5
%. 20 782 elever har deltatt på et pedagogisk
opplegg, og elevene har vi enten møtt på våre to
avdelinger i Tromsø og Alta eller på besøk ute i

regionen. For første gang har vi hatt over 5 000
elever på pedagogiske opplegg i Finnmark.
Barnehager og småtrinnet har satt pris på
utvidelsen av tilbudet vårt og står for en stor del av
økningen registrert i Alta.

Besøk 2017Skolebesøk vs Andre
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Organisasjon og personell
Styrets medlemmer har i 2017 vært:
 Elin Jørgensen
Tromsø kommune (styreleder)
 Geir Kristoffersen
Newton Alta (repr. for samarbeidspartnerne)
(nestleder)
 Linda Hansen
NHO
 Fred Godtliebsen (1) og Henning M Solllid (3)
UiT Norges arktiske universitet
 Torill Hvalrygg
Troms fylkeskommune
 Thor E. Kalsaas
Norges Råfisklag (repr. for stifterne)
Styret har hatt 4 styremøter i 2017, og behandlet
26 saker knyttet til økonomi, infrastruktur og
aktiviteter. Rådet, som består av representanter
fra stifterne, hadde ett møte i 2017. På møtet ble
saker knyttet til strategi og vitensenterets
aktiviteter behandlet. Mona Kvivesen, UiT –
Norges arktiske universitet er rådsleder.
Vitensenterets direktør har også i 2017 vært leder
av Vitensenterforeningen, samt sittet i styret for
den nordiske vitensenterforeningen NSCF og rådet
til NAROM.

Vitensenteret har elleve faste ansatte i 2017; Anne
Bruvold, Tove Marienborg, Thomas Berg, Mona
Holmø, Hedinn Gunhildrud, Astrid Wara, EllenMay Indahl, Elisabeth Killie Kanebog, Chris
Andreassen, Marianne Kjeldsberg og Knut-Geir
Aga. I januar 2017 fikk Vitensenteret også en
lærling i reiselivsfag; Zuzanna Joskowska.
Vitensenteret har også 19 studenter som arbeider
som verter på timebasis på ettermiddagstid, i
helgene og feriene. I 2017 utgjorde dette arbeidet
2 årsverk.
Nordnorsk vitensenter har en liten stab med et
godt sosialt og fysisk arbeidsmiljø uten registrerte
skader/ulykker i 2017. Det samla sykefraværet var
på 1,5 %. Av de 11 faste ansatte og 20
vertene/lærlingen er 19 kvinner og 12 menn. De
fire i ledergruppa er alle kvinner. Styret har i 2017
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 2017 ei samla
omsetning, inkludert øremerkede prosjektmidler,
på vel 14,6 millioner kroner. Dette tallet inkluderer
investering i installasjoner til utstillingene både i
Tromsø og Alta samt undervisningsutstyr begge
steder. Egeninntekten utgjorde i 2017 3,7 millioner
kroner, prosjektmidler (inkludert sponsormidler og
gaver) utgjorde 4,5 millioner mens offentlige
driftstilskudd var på 6,4 millioner.
Den daglige driften av Vitensenteret ble i 2017 i all
hovedsak finansiert av midler fra VITENprogrammet og egeninntekter. Tromsø kommune
gikk inn med kr. 500 000 som blant annet ga elever
på utvalgte trinn gratis adgang på Vitensenteret.
Troms fylkeskommune betalte i etterkant inngang
(kr. 40 per elev) for elever i videregående skole som
hadde deltatt på et undervisningsopplegg på
Vitensenteret. Alta kommune bruker ca. 800 000 på
vårt samarbeid, til husleie, lønnsmidler og transport
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av elever. Det meste av disse midlene er ikke synlige
i Vitensenterets regnskap for 2017.
I 2017 fikk Vitensenteret en bevilgning på 5,9
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.
I 2017 inngikk Vitensenterets en ny 3-årig
samarbeidsavtale med Statoil (2017–2019).
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 – Prosjekt Fantasi og MakerSpace for
fremtidens teknologer og Det grønne skiftet –
bærekraftig utvikling gjennom egne valg. Til
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prosjektet Tidlig innsats – matematikk og naturfag i
barnehagen inngikk vi også en 3-årig
samarbeidsavtale (2017 – 2019) med SpareBank1
Nord-Norge.
2017 var siste året i en 3-årig samarbeidsavtale med
Statnett, som hadde som hensikt å bidra til at
Vitensenteret økte tilstedeværelsen i Nordland,
Troms og Finnmark innenfor hovedtemaet energi
og miljø i nord.
Prosjektet «SKILLS – kreativt verksted med fokus på
realfag, teknologi og design» fikk også i 2017 midler
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, Den

norske UNESCO-komiteen ga oss 100 tusen til
klimautstillingen og vi fikk 90 tusen fra de tre
entreprenørene Consto, PEAB Bjørn Bygg og Econor
for å få fraktet Lego til Tromsø under vår Legofestival.
Årsregnskapet for Vitensenteret viser i 2017 et
underskudd på NOK 249 387.
Fortsatt drift og framtidsutsikter
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om
fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger
resultatet for 2017 og Nordnorsk vitensenters
langsiktige strategiske prognoser for årene
fremover. Styret mener at årsregnskapet gir et
korrekt bilde av stiftelsens finansielle stilling og
resultat.

Tromsø, 27. april 2018
i styret for Nordnorsk vitensenter

Elin Jørgensen
(styreleder)

Geir Kristoffersen
(nestleder)

Henning M Sollid

Thor E. Kalsaas

Linda Hanssen

Torill Hvalrygg

Tove Marienborg
(direktør)
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Besøks- og postadresse: Hansine Hansensvei 17, 9019 Tromsø
Nettadresse: nordnorsk.vitensenter.no
e-post adresse: post@nordnorsk.vitensenter.no

