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V I TENSENTE R E T I 2 018
Vitensenteret feiret i 2018 sitt 30-årsjubileum. Dette ble markert med et
større arrangement på stiftelsesdatoen, samt en rekke arrangement for
publikum gjennom våren 2018.
Vi hadde i 2018 et totalt besøk på 82 806 besøkende. Dette er en nedgang
fra rekordtallet i 2017, men dette skyldes i hovedsak at besøket i 2017
ble høyt pga. av utstillingen Body Worlds Vital i samarbeid med NTNU
Vitenskapsmuseet. Besøket er på nivå med 2016 og 2015, og viser at
Vitensenteret har etablert et jevnt høyt besøkttall på over 80 000, noe som
gjør senteret til en av de store publikumsattraksjonene i Midt-Norge
Skolebesøket er på vei opp igjen og landet på ca. 22 000 i 2018. Dette
skyldes langsiktig og systematisk samarbeid med Trondheim kommune.
Måltallet for 2018 var 19 000, og vi nådde dette med god margin. I
et år med mange sykmeldinger og vikarierende pedagogisk leder har
Vitensenteret forsøkt å skjerme sin pedagogiske virksomhet og dermed
oppnådd svært gode resultater innen denne delen av vår faglige virksomhet.
I 2018 fikk de 10 regionale Vitensentrene i Norge to nye nasjonale oppdrag.
Ett på undervisning i koding og ett på læring i skaperverksted. Begge
prosjektene er knyttet til fag-fornyelsen 2020, og viser at vitensentrene er
blitt en viktig faglig ressurs for norsk skole. Talentsenter i realfag er inne i
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sitt siste år som pilotprosjekt, og i 2019 vil
følgeforskning publiseres og en avgjørelse
fra Kunnskapsdepartementet om videre drift
komme.

Besøk 2017 og 2018
Totalt: 97 545
720

1 913
2 086

16 837

Totalt: 82 806
554

1 994
1 872

17 629

Barnehageansae
Barnehagebarn
Lærere

Skolebarn

43 931

29 665

Barn

32 057

31 093

Voksne

2017

2018

Andelen av besøkende som deltar på
aktiviteter utover utstillingene har økt i 2018.
Det betyr at stadig flere gjester deltar på
aktiviteter gjennom verksteder, vitenshow,
planetarium og filmvisninger m.m., og
dermed tilføres en merverdi på sitt besøk.
Vitensenteret har gjennomført en publikumsundersøkelse som en del av et nasjonalt
prosjekt for å undersøke begrepet Science
Capital. Vi har undersøkt familier som
besøker senteret og hovedfunnene er at vi
tiltrekker oss familier med stor interesse for
realfag, med kjennskap til vitensentre fra før,
at man besøker oss for å oppleve noe gøy
og sosialt og at familier som besøker oss på
fritiden ikke er veldig opptatt av læring.

Styret har initiert en prosess med sikte på
planlegging i et 10-20 års perspektiv. Trondheim trenger et enda mer synlig
senter for formidling av naturvitenskap og teknologi. Vi har en organisasjon
som vokser raskt, og som har god kontakt med våre brukere. Styret har
derfor nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede mulige løsninger om å etablere
et Vitenhus, og innarbeide planer for dette i neste strategiplanperiode. Et
slikt Vitenhus bør kunne legge til rette for et samarbeid med byens øvrige
fagmiljøer og aktører som arbeider innenfor naturvitenskap og teknologi. Det
er vår ambisjon å bygge et sterkt nettverk som kan bidra til en felles satsing i
regionen på dette.

Arnfinn Stendahl Rokne, direktør
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ØKONOM I
Resultatet for 2018 viser et overskudd på 444’, hvilket er 160’ over budsjett.
Samlede inntekter ligger på 21 271’ mot budsjettert 22 106’.
Billettinntektene var budsjettert til 4 500’. Vi havnet bak dette budsjettmålet,
men justerte utgifter mot mindre inntekter gjennom året. Nye billettstruktur
har medført at vi har omtrent samme billettinntekter som i 2017 med et
lavere betalende besøk. Butikken endte på 1 631’, pga. av lavt besøk i første
halvår og nedgang i fritidspublikum gjennom året.
For prosjektinntektene ligger vi på 6 008’ mot budsjettert 4 330’. De
ekstra prosjektene som har kommet til gjennom året er Den teknologiske
skolesekken, Skaperskolen, en interaktiv modell for Trondheim lufthavn,
Værnes og et mini-vitensenter i Namsskogan familiepark.
Samlede kostnader ligger på 20 807’ mot budsjettert 21 845’. Vi avskriver
etter vanlige regnskapsprinsipper, så investeringer i varig driftsmateriell
gjennom året legges inn i posten Avskrivinger. Etter korrigeringer endte
varekostnadene 174’ lavere enn budsjettert. Varelageret telles ikke i løpet
av året, men kostnaden er oppdatert med beholdningsendring pr des18. Lønnskostnaden ligger på 13 168’, 658’ under budsjett. Sykepenger
utgjør 601’. De øvrige kostnadene ligger ikke så langt fra budsjettet,
bortsett fra reiser. Her er det brukt 162’ mer enn budsjettert pga. av nye

Husleie: 1 200

Avskrivinger: 1 490
Varekostnader: 865

Butikk: 1 631
Tilskudd: 8 550

Husleie: 1 200

Billetter: 3 894

Driftskostnader: 4 070

Lønn: 13 168

Prosjekt og sponsor: 6 008

Fordeling inntekter
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nasjonale prosjekter og styreverv i Vitensenterforeningen for direktøren.
Netto finansposter er negativ. Dette skyldes at vi betaler mer i rente på
lån enn vi får i rente på bankinnskudd/forsikringsutbytte, og dels at vi har
hatt ekstra rentekostnader/gebyr til leverandører grunnet forhold ved
regnskapsprogrammet som vi brukte i 2019.

ORGA NI SA SJ O N
Den faste staben består av 9 kvinner og 16 menn. Guidestaben består av
13 kvinner og 5 menn og utgjør 23,7 årsverk inkludert frikjøpt skaperlærer
fra Trondheim kommune og personer i arbeidspraksis. Vitensenteret er
organisert i tre avdelinger: administrasjonen, formidlingsavdelingen og
teknisk avdeling. Senteret har en ledergruppe og en pedagogisk faggruppe,
og guidene er organisert med en egen tillitsvalgt.
I august ble det gjennomført en personaltur til Fosen og Ørlandet med
besøk på museer i området.

M ARK ED S FØ R ING O G
KO M M UNIKA SJ O N
Vitensenteret fikk i 2018 for første gang nettsider på engelsk. I 2018 har
vi jobbet mye med å programmere helger og ferier, slik at promotering og
markedsføring kunne gjøres enda tydeligere og man kunne jobbe med mer
gjenbesøk. Vi begynte bl.a. med temahelger, som det var enkelt å fortelle om
og som engasjerte publikum i sosiale medier.
Alle aktiviteter publiseres i nettkalenderen «TRD events» og synliggjøres
gjennom nettverk som Visit Trondheim, Trøndelag Reiseliv og Midtbyen
Management.
I 2018 kuttet vi ut Snapchat til fordel for Instagram-stories. Dette mener
vi gir bedre synlighet for de ressursene vi legger i arbeidet. Ved årets slutt
hadde Vitensenteret 5776 likerklikk på Facebook, noe som var en økning på
658 gjennom året, og 1087 følgere på Instagram som var en økning på 658.
Vitensenteret er synlig på Tripadvisor og står listet som nr. 6 av 82 ting
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å gjøre i Trondheim med 140 anmeldelser og en rating på 4,5 av 5. På
Facebook har senteret en rating på 4,7 av 5 stjerner.

I MED IA
Avis
16		

Nettaviser
12		

TV
1

Radio
4		

Totalt
33

HMS
HMS brannøvelse med HLR kurs for hele staben avholdt i oktober.
Ved årlig brannsyn med brannvesenet ble alt godkjent og senteret fikk
honnør for godt arbeid med brannsikring. Arbeidsmiljøundersøkelse
og medarbeidersamtaler høst 2018. To møter i AMU og vernerunde er
gjennomført.
Totalt fravær 6 % mot 2,8 % i 2017. Måltall i IA-avtale er 4,3%

S TY RET 2 018
Styret i 2018 bestod av: Geir Walsø (styreleder), Anne Lise Aunaas, Kristian
Torve, Arne Bjørlykke, Maria Setsaas, Tine Larsen Angvik og Nils Kr. Rossing
(ansattrepresentant). Personlige varamedlemmer var henholdsvis: Jan Erik
Kaarø, Mette Fasting, Gaute Skjervø, Ismail Muhyadin, Ester K. Hasle, Synne
Marie Solli og Henning Lundh.
Vitensenteret takker Ketil Bø og Arnstein Hellem for stor innsats som
styremedlemmer gjennom mange år.
Det er gjennomført fem ordinære styremøter i 2018, samt et styreseminar i
Oslo i september. Videre er det gjennomført årsmøte i april og høstmøte for
samarbeidspartnere i november.
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S PONSOR E R O G
SAMA RBEIDS PA RT N E R E
Vitensenteret har mottatt driftsstøtte fra Forskningsrådets Vitenprogram,
Trondheim kommune, NTNU og SINTEF. Trondheim kommune har bidratt
til gratis inngang for skoleklasser, drift av Newtonrommet hele året, gratis
inngang for grunnskolen i planetariet og en maker-lærer i halv stilling.
Andre bidragsytere og samarbeidspartnere: Equinor, Tekna, NITO, NTNU
Vitenskapsmuseet, Kunnskapsbyen/DKNVS Bufdir, Utdanningsdirektoratet,
Trøndelag fylke, Vitensenterforeningen, Sparebank1 SMN, Namsskogan
Familiepark, Kavli Moen gård, Ciris.

NY HOVEDSAMARBEIDSPARTNER
Vitensenteret har fra 2018 inngått en tre-årig samarbeid avtale med
Equinor. Midlene skal gå til fornying av utstillinger, regionale tilbud og
tilbud i skaperverksted for ungdommer. Samarbeidet åpner også for andre
samarbeidsprosjekter som kodehelger, familiedager og at partene kan være
en faglig ressurs for hverandre.

VITENSENTERET ER MEDLEM I
Ecsite
Vitensenterforeningen
Nordisk Science Centre Forbund
Abelia
Visit Trondheim
Trøndelag Reiseliv
Samarbeidsgruppen Midtbyen
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