Vitensenteret i Trondheim

Styrets beretning 2013

Aktivitetsprogram

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Planterium (ikke ink. skole)
4439 6209 4193 3695 4574 3989 4808 3308 3766
Vitenshow (ikke inkl. skole)
1804 3866 3084 2138 4345 4514 6642 5542 6656
Publikumsaktiviteter + eksperimentklubb
3363 4214 9260 11435 11394 10354 10388 14121 20398
Aktivitetsprogram (skole og barnehage)
2113 2997 3236 6022 7511 4516 6454 5955 10469
Newton energirom
938 2806 3171 2832 3129
Lego (robotlab + festival)
656
134
105
261
267 2626
61 2026 1224
Lærerkurs og studentveilleding
348
510
247
210
245
142
370
158
331
Orbitron + krasjsimulator
2264 2433 2980 2477 2351 1892 1448 1124 1037
Show + foredrag
1182
241
303
280
781
369
961
Camera Obscura
690 2881 2684
981
322
639
335
Egne vandreutstillinger (Spor, illusjoner, M&O)
509
0
783
0
Sum 14987 20363 24977 29360 34612 32609 34445 36857 41810
Bursdager + kveldsarrangement
2312 2298 2464 2679 2599 2823 1849 3401 3116
Ekstern virksomhet
3702 5041 3290 2280 3815 5697 7804

Aktivitetsbesøk detaljert
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INNLEDNING
• Året 2013 har vært preget av senterets 25-årsjubileum.
• Det er installert en ny lysutstilling og en illusjonsutstilling. Utstillingen
har gjennomgått en sterk fornying med et tredvetall nye modeller og
utstillingsenheter.
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Besøksutvikling

• Barnehagebesøket gikk derimot
ned fra 3109 i 2012 til 2187 i 2013
(en nedgang på 934). Årsaken var
kutt i gratistilbudet i desember.
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• 1831 besøkende i 2013 var lærere/
lærerstudenter (1119 i 2012). 716 var
førskolelærere (866 i 2013).

2013
40 000

• 41 707 av de besøkende deltok
i Senterets ulike aktivitetstilbud
i tillegg til den faste utstillingen.
Dette er 4850 flere enn i 2012, og
høyeste aktivitetsnivå noensinne.

2013

2012

Skolebesøk

• Av de besøkende var 17 138
skolebarn og -ungdom på
klassebesøk, 4526 flere enn i 2012.

70 000
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30 000

Aktivitetsbesøk

• Vitensenteret fikk 75 339
besøkende/kunder. Det er beste
besøksår noensinne, en økning på
2865 fra 2012.

2013

2012

20 000
10 000

• Regnskapet viste et overskudd på kr. 245 827,-.
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HOVEDTILTAK 2013
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•

Drift av utstilling – nybygging
utstilling.

•

Planlegging nytt 3D multimediateater og planetarium (MMTP).

•

Skoleprogram alle trinn –
inkl. drift Newtonrom og
matematikkutstillingen Imaginary
på NTNU Vitenskapsmuseet.

•

Aktivitetsprogram skoler,
barnehager og andre besøkende.

•

Lærerkurs.

•

Forlag og byggesettproduksjon.

•

Gavebutikk og sommerkafé.

INN I 2014

Styrets langsiktige mål er at ViT skal
flytte til større og mer tidsriktige
lokaler, fortinnsvis i samarbeid
med NTNU. Universitetet utvikler
nå en samlet plan for utbygging av
campusområdene. Planen vil tidligst
bli behandlet i regjeringen høsten
2014 eller våren 2015. Da kan det bli
mulig å si noe sikkert om når et nytt
vitensenter kan stå ferdig.
I mellomtiden fortsetter arbeidet
med å ta ut hele potensialet i
Kongens gate 1. Bl.a. planlegger
vi bygging av et 60-seters 3D
multimediateater med planetarium
(MMTP) i bakgården.
Samarbeidet med Trondheim
kommune om gratis inngang
for skoleklasser fortsetter i
2014. Vi viderefører også det
pedagogiske samarbeidet med
NTNU Vitenskapsmuseet, bl.a. om
Newtonrommet og om matematikkutstillingen Imaginary.

I tillegg vil vi fortsette samarbeidet
med Vitensenteret i Nord-Trøndelag
(Steinkjer) og prosjektsamarbeidet
med Foreningen norske vitensenter
(FNV).
I løpet av året vil vi ferdigstille
utstillingen Kropp & sanser inkludert
temaet Film. Hele året vil det som
vanlig bli lagt vekt på produksjon og
innkjøp av enkeltmodeller (spesielt
for barn), en robot man kan spille
sjakk mot, samt videre oppgradering,
ferdigstilling og kvalitetssikring av
den faste utstillingen.
Pedagogisk avdeling starter nyåret
med drift av skoleprogram, lærerkurs
og Newtonrom.
Senteret tar sikte på et samlet besøk
på 80 000 besøkende/kunder.
Av disse skal rundt 20 000 være
skoleelever.
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ØKONOMI

Vitensenterets regnskap viste et
overskudd på kr. 245 827,- i 2013.
2012 endte med et overskudd på
kr. 432 920,-.
Driftsinntektene var kr. 12 954 376,-.
Dette er kr. 193 143,- mindre enn i
2012. Hovedårsaken til nedgangen
i driftsinntektene var bortfall av et
planlagt samarbeidsprosjekt med
Nord-norsk vitensenter.
I samme periode steg driftskostnadene til kr. 12 796 344,-, en
økning på kr. 81 745,-.
I driftskostnadene inngår bl.a. lønnsog personalkostnadene som delvis
p.g.a. prosjektmedarbeidere og en ny
stilling økte med kr. 961 552,-.
Stiftelseskapitalen (1989) var
kr. 660 000,-. Sum egenkapital var
kr. 4 316 406,-. Kr. 671 789,- er avsatt
til videreføring av prosjekt i 2014.
Det disponible beløpet for utvendig
vedlikehold utgjorde ved årsskiftet
kr. 747 410,-. Midlene er øremerket
diverse ytre vedlikeholdsprosjekt i
årene framover. Ytre vedlikehold er
holdt utenfor Senterets ordinære
driftsregnskap.
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HELSE, MILJØ, SIKKERHET (HMS)
Verdien av gratis hus gitt av
kommunen, stipulert til 1,7 mill. kr.
i 2013, er ikke medregnet i
årsregnskapet.
Slik regnskapet viser er forutsetningen
for fortsatt drift til stede, og etter styrets
mening gir regnskapet et rettvisende
bilde av årets drift og status ved
årsskiftet.

PERSONALE OG ORGANISASJON
Bemanning • Senteret hatt ca. 16,5
årsverk fordelt på 17 fast ansette
innen administrasjon, pedagoger,
teknikere og 12 guider. Nytt av året
er to medarbeidere (begge på 50%)
innen design og regnskap. Senteret
har en ledergruppe, en kommersiell
gruppe, en teknisk avdeling,
en pedagogisk avdeling og en
utstillingskomité.
Personalpolitikk • Vitensenterets
personalpolitikk er tilpasset NTNU/
Statens personalpolitikk.
Kjønnsfordeling • Av senterets 29
ansatte ved utgangen av 2013 var
13 kvinner. Ved årsskiftet var 3 av
styrets 7 faste medlemmer og 2 av 4
varemedlemmer kvinner.

Ingen skader • Det har ikke vært
nevneverdige skader eller ulykker,
hverken blant besøkende eller
ansatte. Modeller og innredning
som kan forårsake skader
(orbitron, syklokopter etc.) blir
rutinemessig kontrollert og utbedret.
Enkelte rom (vannrommet) har
overvåkningskamera.
Førstehjelp • Det holdes
oppfriskning i førstehjelpskurs.
Senteret har hjertestarter.
Sykefraværet opp • Sykefraværet
(ansattes egen sykdom) ved
Vitensenteret var 145 dager i 2013
mot 79 dager i 2012. Årsaken til
det økte fraværet var at to ansatte
gjennomgikk større kirurgiske
inngrep.
Brannsikring • Omfattende
bygningsmessige utbedringer (nye
branndører etc.) er gjennomført.
Brannslukningsutstyr blir
rutinemessig kontrollert og fornyet.
Opplæring og brannøvelser
gjennomføres fortløpende.
Forurensende aktivitet • Vitensenteret har ingen forurensende
aktivitet av betydning.
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VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE
ViT har mottatt offentlig driftsstøtte fra
•
•

Kunnskapsdepartementet (via Norges Forskningsråds Vitensenterutvalg),
Kulturdepartementet, Trondheim kommune og NTNU.
SINTEF og Trønder Energi har også bidratt til driften.

Prosjektstøtte
•
•
•
•
•

Trondheim kommune (ordføreren) har bidratt til gratis inngang for
skoleklasser i høstsemesteret og til drift av Newtonrommet hele året.
Statoil har bidratt til oppgradering av Newtonrommet og NTNU
Vitenskapsmuseet har bidratt til driften.
Sparebankstiftelsen DnB NOR (Breddegaver) har også i år bidratt til
prosjekt Elektrokoffert i skolens 9. trinn.
Tekna, NITO og NTNU Vitenskapsmuseet har bidratt til
matematikkutstillingen Imaginary.
Norges geologiske undersøkelse (NGU), Papirindustriens
Forskningsinstitutt (PFI), Tekna, NITO, Nils Henrik Abels minnefond
(Abelfondet) og Skogselskapet har bidratt til prosjekter, utstillinger og
modeller.

Andre samarbeidspartnere
•

Kulturdepartementet, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim
kommune, VilVite, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum og
Matematikksenteret har vært samarbeidspartnere til pedagogiske
tiltak støttet bl.a. av Den kulturelle skolesekken (DKS) og Den kulturelle
spaserstokken (DKSS).

Annonsører
•

Statoil, NITO, Fjeldseth, Riis Bilglass, Trondheim Energi, Rambøll,
NTNU Vitenskapsmuseet, Forskningsrådet/Nysgjerrigper, Ingeniør Søvik,
TrønderEnergi og Enova har vært annonsører i senterets trykksaker.

Vitensenterets ledelse takker alle samarbeidspartnere hjertelig for støtten i 2013,
og håper på et fortsatt godt samarbeid i det nye året!
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STYRE OG RÅD

VITENSENTERETS STYRE I 2013
Berit J. Kjeldstad • styreleder
Ketil Bø • nestleder
Jan Erik Kaarø • styremedlem
Arnstein Hellem • styremedlem
Merete Ø. Moldestad • styremedlem
Karianne O. Tung • styremedlem
(avløst av Hanne Moe Bjørnbet)
Jo Stein Moen • styremedlem
Ester K. Hasle • varamedlem
Lars Solberg • varamedlem
Morten Steffensen • varamedlem
Merethe B. Ranum • varamedlem
Styret har hatt 5 ordinære møter
samt årsmøte/rådsmøte og har
gjennomført en studiereise til
vitensenteret Inspiria i Sarpsborg.
ViT har et råd med representanter
fra stifterne. Rådet er noe svekket
pga. færre medlemmer (nedlagte
stiftelsesbedrifter etc.). Styret vil
iverksette tiltak for å styrke rådet i
2014.
Stiftelsens vedtekter, Vitensenterets
strategiske plan 2010-2013 og
Senterets løpende driftsplaner har
ligget til grunn for arbeidet. De
viktigste øvrige styresakene har vært
regnskap og budsjett samt planer for
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bygging av nytt Multimediateater og
planetarium (MMTP).
Regnskapet er ført av
Regnskap AS, men ble i løpet av
høsten 2013 overført til egen
regnskapsmedarbeider. Stiftelsens
revisor er Orkla Revisjon AS.

FØLGENDE STIFTERE HAR VÆRT
INNKALT TIL RÅDET I 2013
1 rep. fra Adresseavisen
1 rep. fra Birger Solbergs stiftelse
1 rep. fra Fesil
1 rep. fra Fokus Bank ASA
		 (Danske Bank)
1 rep. fra Marintek
1 rep. fra Midnor CNI
1 rep. fra Nidar
1 rep. fra NIF (Tekna)
1 rep. fra NITO Sør-Trøndelag
1 rep. fra Norges forskningsråd
1 rep. fra Norske Conoco
3 rep. fra NTH og UNIT (NTNU)
1 rep. fra Setsaas AS
1 rep. fra Siemens AG
1 rep. fra SpareBanken Midt-Norge
		 (SpB1 SMN)
2 rep. fra Sør-Trøndelag fylke
1 rep. fra Sør-Trøndelag kraftselskap
		 (TrønderEnergi)
1 rep. fra Trondheim Energi
1 rep. fra Trondheim kommune
1 rep. fra Åsta og Ketil Bø

Styret takker alle medarbeiderne i Vitensenteret for en god innsats i året som gikk!
Trondheim 13. 03 2014

Berit J. Kjeldstad
styreleder

Ketil Bø
nestleder

Merete Ø. Moldestad
styremedlem

Arnstein Hellem
styremedlem

Jan Erik Kaarø
styremedlem

Hanne Moe Bjørnbet
(for Karianne O. Tung)
styremedlem

Jo Stein Moen
styremedlem

Atle Kjærvik
direktør/daglig leder
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Grafisk design: Svein Erling Lode, ViT

