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Økonomirapportering pulje 3 – Sørfold kommune 

 

Dette dokumentet følger som vedlegg til Udir’s mal for økonomirapportering tilknyttet prosjektet 

som realfagskommue, der Sørfold er med fra våren 2017. Nedenfor beskrives bruk av midler i 

perioden medio 2017 og ut 2018 – 1,5 år som er hovedperioden, samt oppnådde resultater relatert 

til plan for prosjeketet tidligere vedtatt og sendt til Udir. 

 

Sørfold kommune er også med i en utvidet periode som gjelder for hele 2019, og har også til det 

fått tildelt midler fra Udir. Det vil bli redegjort for bruk av disse midlene i neste rapport om et år. 

 

 

Midler tildelt for perioden 2017 – 2018:   

 

Som en følge av de tildelte midlene, opprettet kommunen en 20% stilling som realfags-

koordinator, som har hatt arbeidet med å organisere alt arbeidet med planen/tiltakene, opprettelse 

og gjennomføring av et realfagsnettverk for hele kommunen, samt koordinere arbeidet mellom 

Udir, Nord Universitet og Sørfold kommune. 

 

Av midlene er også noe blitt brukt til dekning av reiser for nettverksdeltakere på samlinger i regi 

av Udir, og litt er gått til nye aktiviteter tilknyttet planen som ble utarbeidet. 

 

For å dekke inn økte investeringer til utstyr, ble ca. 50% av midlene til drift av kommunens 

Newtonsenter, flyttet over til satsinga som realfagskommune. Dette for at utstyr i størst mulig grad 

skulle dekkes av kommunen selv og ikke av midlene fra Udir. 

Vi viser også i fremstillinga nedenfor, en sammenheng mellom midler kommunen har brukt til sin 

lokale realfagssatsing gjennom et Newtonsenter, og midlene fra Udir som har styrket denne lokale 

satsinga på flere måter. 
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Bruk av tildelte midler – utstyr i barnehager: 

 

Midlene som vi fikk til utstyr i barnehagene, ble benyttet helt etter søknadens innhold, med ett lite 

unntak. 

Ved bestilling av «Forskerpakker for barnehager», som opprinnelig kostet kr. 9.000,- pr pakke 

(totalt 27.000,-), fikk vi en god rabatt, noe som gjorde at vi fikk plass til også å bestille noe ekstra 

– og vi endte på et sett med Bee-Bot (programmerbare bie-figurer med tilbehør), slik at vi kunne 

innføre litt enkel programmering i tillegg. Litt tilleggsutstyr ble også tatt med i investeringa til 

barnehagene innenfor samme pott med midler. 

 

Beløpene ble fordelt som følger (eks. mva): 

 

ProWise databord/skjermer:    ……………………………………..  143.022,- 

Frakt:    ……………………………………………………………       4.250,- 

Forskerpakker til barnehagene ……………………………………     16.400,- 

Bee-Bot, programmering for barnehagen …………………………      6.120,- 

Div. tilleggsutstyr  ………………………………………...……….      1.220,- 

 

Tildelte midler fra Udir:                        ……………………………  170.020,- 

Sum investert til barnehagene:              ……………………………  171.020,- 

 

 

Et par tilbakemeldinger fra barnehageenhetene: 

 

      «Vi har hatt god nytte av den digitale skjermen. Den er brukt spesielt på       

      førskolebarn, men er også blitt benyttet på 1.-4.klassetrinn siden vi er et    

      oppvekstsenter. Realfagsspill samt musikk og bilder er det vi har brukt den mest til.  

      Også brukt til personale og på møter. 

     Forskerpakken er mest brukt ute, både i skog og fjære.» 

Arne-Harry Nilsen, rektor Nordsia Oppvekstsenter 

 

      «Den digitale skjermen er blitt brukt sammen med barna (realfagspill, musikk, dans,   

      bilder), foreldremøter (dokumentasjon) og personalmøter. Forskerpakken er blitt   

      brukt flittig både ute og inne, mikroskopene er populære til forskning i fjæra såvel  

      som inne.» 

Liss-Mona E. Abrahamsen, styrer Løkta barnehage 

 

 

Sørfold kommune fikk også en flott anledning til å demonstrere de digitale investeringene vi har 

fått gjøre i barnehagene, under det offisielle besøket av HM kongen og HM Dronningen i juni 

2018. Bruk av ProWise-skjermene ble mye fremvist i media, der kongeparet fikk konkurrere med 

barn fra Løkta barnehage i et form- og fargespill. Og Dronningen vant begge runder. 

 

Programmering for barn i barnehagen, er også blitt innført gjennom bruk av Bee-Bot utstyret vi 

fikk kjøpt inn. Her har vi koblet barnehagen sammen med Newton, som har stått for å lage opplegg 

og gjennomføre det sammen med de største i barnehagene. Bee-Bot går også på utlån til 

barnehagene ved ønske. 
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Barn fra Løkta barnehage fikk demonstrere de digitale skjermene under kommunens realfagsdag for 

selveste Kongen og Dronningen i juni 2018. 

 De eldste i Straumen barnehage lærer seg nå enkel programmering med Bee-Bot, bl.a. for  

 å dra på skattejakt på «Den skumle øya». 
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Resultater knyttet til mål og innsatsområder i den lokale realfagsstrategien. 

 

Opprettelse av realfagsnettverk. 

 

Dette nettverket ble startet i sept. 2017, og har representanter fra samtlige enheter i 

kommunen – både barnehager og skoler. Hver enhet er representert med 2 representanter, 

mens den største skolen har 3 repr. – en for hvert trinn. Gruppa består derfor av 11 

representanter pluss koordinator. 

 

Nettverket har kanskje vært vår største suksess da det har gitt oss en helt ny og bedre 

samkjøring av realfagsarbeidet i kommunen. Medlemmene er håndplukket av hver enhet, 

og disse har vært med helt fra starten ved å utarbeide planen, skape nye tanker og idéer og 

gjøre det om til praktiske tiltak. Engasjementet har vært stort, og til tider gjort at vi har 

måttet bremse litt for ikke å gjøre for mye. 

Det er også en fortløpende kontakt mellom nettverket, enhetslederne og 

kommuneadministra-sjonen, og ved noen tilfeller innkalles også alle disse til felles møter 

for å drøfte viktige saker i planlegginga og innføringa vi er inne i nå. 

 

Utarbeidet lokal realfagsplan 

 

Den nye lokale planen ble utarbeidet og sendt inn til Udir. Den inneholder mange nye tiltak, 

og dekker hele løpet fra barnehager til 10. klasse – innenfor fagområdene kraft-

produksjon/energi, geologi/mineral og hav/fiskeoppdrett. 

Til sammen 29 nye aktiviteter – med tilknyttede kompetansemål – er lagt inn i planen og 

er i gang med å implementeres i barnehagene og skolene. Dette skal etter planen være ferdig 

innen sommeren 2020. 

 

Samarbeid mellom alle enheter og lokale bedrifter 

 

Det er laget bedre struktur i kontakt mellom skole og lokale realfagsbedrifter, samt at vi er 

godt i gang med å koble flere bedrifter inn på realfagsarbeidet i skolen. Tiltakene i planen 

er i stor grad også koblet mot deltakelse fra disse bedriftene, med bakgrunn i rekruttering, 

faglig kompetanse, bedriftsbesøk o.l. 

Ansvaret for å kontakte og følge opp disse bedriftene, er lagt til koordinatorstillinga. 

 

Realfagsperm til alle elever 

 

Alle elever (og etter hvert også nå barnehagenes eldste), har fått utdelt en egen  

realfagsperm, som skal inneholde rapporter, faktaark, oppgaver og evlaueringer fra alle 

realfagsaktiviteter i planen, og som følger elevene fra skolestart og ut 10. klasse. Dette 

tiltaket vil også øke motivasjonen for alle parter til å gjennomføre tiltakene i planen. Hver 

høst vil heretter alle 1. klassinger (og evt. nye førskolebarn) få utdelt permen sin. 

 

Kurs og videre-/etterutdanning 

 

Vi jobber fortløpende med å søke etter kompetansehevende kurs/videre-utdanning for 

lærere, for å styrke både motivasjon, gi inspirasjon og å møte den nye fagfornyelsen som 

kommer. Vi er bl.a. i dialog med Nord Universitet om å gjennomføre kurs for lærere i 

programmering, da dette kommer inn i skolen fra 2020. Kurset skal derved kunne gi oss 

grunnlag for å søke Udir om midler til utstyr høsten 2019. 



 

 Side 5 av 5 

Gjennomføring av konkrete aktiviteter 

 

Den lokale realfagsplanen inneholder bl.a. 29 forskjellige tiltak/aktiviteter (spredt på 

hele løpet fra barnehage til 10. klasse), som vi nå er godt i gang med å utforme og 

implementere. Alle tiltak får ferdige dokumenter som legges ut for alle ansatte/lærere som 

skal gjennomføre dette hvert år. Det er bl.a. faktark til elevene, lærerveiledning, 

evaluering/oppgaver m.m.  

 

 

 

Oversikt over bruk av tildelte midler fra Udir 

 

Nedenfor gir vi en enkel oversikt over hvordan midlene fra Udir er benyttet, samt hvordan 

kommunens egne midler er brukt. 

 

Kommunens eget prosjekt med Newtonrom/lærer, går veldig knyttet opp mot prosjektet som 

realfagskommune, og funksjonen som Newtonlærer og realfagskoordinator er plassert hos samme 

person – til sammen 70% stilling. Tiltakene i prosjektet som realfagskommune, blir derfor også 

bakt inn i  - og delvis gjennomført – ved hjelp av Newton, i samarbeid med realfagsnettverket og 

de enkelte barnehager og skoler. 

På den måten får prosjektet som realfagskommune, større tyngde og bedre gjennomslagskraft og 

koordinering i hele kommunen.  

 

Vi ser at vi har tjent på å ha koordinatorfunksjonen plassert hos en ansatt som er dedikert til å jobbe 

bare med realfag i kommunen, i stedet for å ha denne hos for eksempel en annen administrativ 

ansatt. Det er derfor til tider vanskelig å skille på hva som er Newton og hva som er 

«realfagskommune», da dette går veldig i ett hos oss, men midlene fra Udir og midlene kommunen 

benytter til Newton, er adskilt gjennom hver sine prosjektnummer i administrasjonen. 

 

 

Vår oppstilling over midlene for perioden juni 2017 til 31.12.2018 er som følger: 

 

Av tildelte midler fra Udir – kr. 286.000,-: 

 

20% stilling som koordinator (inkl. sosiale utg.) -  192.303,- 

PC til koordinator -         15.263,- 

Reiseutgifter for medlemmer i realfagsnettverket -    62.866,- 

Programvarelisenser på Smart Notebook til alle skoler 

og barnehager  -         17.769,- 

 

Sum:         288.201,- 

 

 

Kommunens egne utgifter til lokal realfsgssatsing i samme periode: 

 

Utstyr og aktiviteter tilknyttet tiltakene i realfagsplanen  

og Newton -          96.890,- 

Stilling som Newtonleder/lærer, 50% (inkl. sosiale utg.) - 492.000,- 

 

Sum:         588.890,- 
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Midlene tildelt for å investere i utstyr til barnehagene, er vist lenger opp i dokumentet. Disse 

midlene gikk direkte til å kjøpe inn det vi hadde planlagt i søknaden. 

 

 

Vår egen foreløpige konklusjon som realfagskommune 

 

Selv om kommunen hadde påbegynt ei offensiv satsing på realfag, gjennom opprettelse av 

Newtonstilling og eget rom for realfagsundervisning (Newtonrom) allerede i 2015, ser vi at det å 

ha koblet oss på som realfagskommune, har styrka denne satsinga betraktelig. Som nevnt 

tidligere ser vi særlig på resultatet ved å knytte sammen ansatte i barnehager med lærere i 

grunnskolen i et nettverk, som utrolig nyttig. Dette nettverket gjør at vi på en helt annen måte og 

mye lettere, får samkjørt og motivert hverandre til gjennomføring av tiltak og aktiviteter. Det er 

meget engasjerte deltakere i nettverket, og enhetsledere som entydig gir tilbakemeldinger på at 

dette har vært et meget godt løft for kommunens satsing. Nettverket har også pekt på samlingene 

sentralt som veldig god motivasjon og inspirasjon. Vi har fått innblikk i hvordan andre satser i 

sine kommuner, gode tips, veiledning og en veldig god økonomisk støtte fra Udir som har gjort 

dette mulig. 

Den utvidete perioden vi er inne i nå, vil bli brukt til å ytterligere konkretisere de tiltakene vi har 

i planen, hvor vi nå er ca. halvveis i å implementere og gjennomføre tiltakene. 

 

 

En stor takk til Udir for god støtte og oppfølging i hovedperioden som realfagskommune! 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Bjørnar A. Pettersen 

Realfagskoordinator 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur 


