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Hovedpunkter i 2012

1. Rekordmange besøk på ndla.no
2. Økt kvalitet på læringsressursene som publiseres
3. ndla.no der elever og lærere er - egen YouTube-kanal
4. En redaksjonsmodell for brukerkontakt og forvaltning av fagressursene
5. Dagsaktuelle læringsressurser
6. Fortsatt god økonomistyring
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Forord
Et år med samarbeid og frafall
Kvaliteten i opplæringen er alle opptatt av. For foreldre og elever handler dette om muligheter og fremtid. For lærere er
kvalitet i undervisningen en yrkesstolthet. For folkevalgte og fylkeskommunen er kvalitet et lovpålagt ansvar. Kvaliteten på
læremidlene er en viktig del av en helhetlig kvalitet på opplæringen i skole og bedrift.
Gjennom 2012 har norske fylkeskommuner og lærere vist at de tar dette ansvaret alvorlig. Gjennom samarbeidet Nasjonal
digital læringsarena (NDLA) har lærere fra hele landet, som redaktører og bidragsytere, tatt del. Lærere vet best hva som
trengs av læremidler til sin egen undervisning. Lærerne og NDLA er gode bestillere som vet hva vi vil ha - og som bruker
pengene godt. 70 % av budsjettmidlene til NDLA ble i 2012 brukt i markedet. NDLAs leverandører kommer fra hele landet
og fra ulike bransjer.
Digital kompetanse er en basisferdighet i alle fag. NDLA gjør med sitt tilbud mangfoldet større for den enkelte elev.
Mulighetene for tilpasning ble i 2012 rikere, noe som dokumenteres av de mange positive tilbakemeldingene fra elever og
lærere i sosiale medier.
NDLA som del av vår felles digitale allmenning, er åpent for alle. Kunnskap handler om frihet, og på NDLA trenger ingen å
logge på eller betale for bruk. Denne friheten er finansiert gjennom et politisk samarbeid på tvers av fylkeskommuner. I 2012
gikk Akershus fylkeskommune ut av NDLA- samarbeidet. Dette gir fellesskapet mindre ressurser til rådighet for vedlikehold
og utvikling. Som representant for eierfylkene vil jeg understreke at dette nå er et kritisk problem for NDLA og fremtiden.
Akershus fylkeskommune meldte seg ut med bakgrunn i lave besøkstall fra egne skoler, en utvikling som snudde i 2012.
Frafallet i partnerskapet er ikke bare viktig økonomisk, det handler også om tapt samarbeid med den største fylkeskommune
i Norge. Suksessen NDLA er verdt å samarbeide om for oss alle.

Jan Helge Atterås
utdanningssjef i Buskerud fylkeskommune, Østlandssamarbeidet
leder for AU
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Årsmelding
For NDLA var 2012 et godt år. Bruken økte og elever og lærere fortalte oss at de likte sidene våre. Trafikken økte med 66%
sammenlignet med 2011, og ndla.no hadde rundt 30 000 besøk daglig.
NDLA har prioritert kompetanse og ressurser til dialog med brukere. Alle sider på NDLA gir mulighet for kommentar, og alle
redaksjonene er lett tilgjengelige på Facebook og Twitter. Uten kjappe innspill fra engasjerte brukere, mye ros og litt ris,
hadde vi ikke kunnet gjøre jobben vår godt nok. Flere fag har også fått dedikerte pilotskoler. Tusen takk for god hjelp i 2012!
Mange skoler har hatt digital kompetanse og NDLA på sin agenda. Faglig-pedagogisk praksis er styrende for god bruk av
alle læremidler. Vi ser nå at bruksmønsteret for læremidler endres. Normalen er ikke lenger enten eller, men at skolene
utnytter mulighetene mangfoldet gir.
Nettbrett og håndholdte enheter ble viktig for mange elever i 2012. Det er fremdels PC med tastatur som er viktigste verktøy
for brukerne av NDLA, men trenden er klar. Skjermene blir mindre, og trykkfølsom navigasjon er fremtiden. I 2012 startet
arbeidet med å tilpasse NDLA for mobile grensesnitt.
Lærere liker NDLAs navigasjonsstruktur godt. Elevene derimot, forholder seg som regel til lenkene de får fra sine lærere.
I 2012 tok NDLA konsekvensen av dette og løp elevene i møte på arenaer der unge leter etter kunnskap. Et godt eksempel
på dette er NDLAs YouTube- kanal der vi nå publiserer videoer fra alle våre fag.
NDLA var tilgjengelig på nett alle skoledager i 2012, med en oppetid som var bedre enn enkelte bankers nettbanksløsning.
At vi klarte dette, i en tid periode med sterk økning i bruk, er vi stolte av.
NDLAs økonomi går i balanse grunnet god oversikt og kontroll i løpet av året. God kommunikasjon mellom våre
prosessansvarlige, har gjort det mulig for NDLA å gjøre justeringer underveis som sikret et godt resultat.
NDLA er et ungt arbeidsfelleskap med mange engasjerte fagfolk. I 2012 gikk en kjær medarbeider og kollega bort på grunn
av sykdom. Denne årsmeldingen er dedikert i varm takk til Oddvar Engan, en lærer og språkmann som deltok og delte av sin
kunnskap.

Øivind Høines
Leder, NDLA
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1. Om NDLA
1.1 Styret
NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27. I 2012 hadde NDLA 18 eiere ut november, da
Akershus meldte seg ut. Fra 1. desember hadde NDLA 17 eiere. Det betyr at alle fylkeskommunene er med, med unntak av
Akershus og Oslo. Som interfylkeskommunalt samarbeid har NDLA et styre med eierrepresentasjon, en fra hver av eierne.
Styret besto i 2012 av følgende personer:

Fylkeskommune

Sør-Trøndelag

Navn
Inger Johanne Christensen
(styrets leder)

Stilling

Direktør for utdanning

Aust-Agder

Stein Kristiansen

Utdanningssjef

Buskerud

Jan Helge Atterås

Utdanningssjef

Finnmark

Lisbeth Sandtrøen

Utdanningssjef

Hedmark

Tore Gregersen

Utdanningssjef

Hordaland

Svein Leidulf Heggheim

Direktør for opplæring

Møre og Romsdal

Sverre Hollen

Utdanningssjef

Nordland

Tone Vangen

Utdanningssjef

Nord-Trøndelag

Vegard Iversen

Utdanningssjef

Oppland

Inge Myklebust

Utdanningssjef

Rogaland

Erlend Jordal

Fylkespolitiker (H)

Sogn og Fjordane

Bekka Skaasheim

Direktør for opplæring

Telemark

Bjørn Larsen

Utdanningssjef

Troms

Sedolf Slettlid

Utdanningssjef

Vest-Agder

Arly Hauge

Utdanningssjef

Vestfold

Øyvind Sørensen

Direktør for utdanning

Østfold

Einar Wium

Utdanningssjef
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1.2 Styrets arbeidsutvalg (AU)
Styrets arbeidsutvalg ivaretar styrets oppgaver i daglig kontakt med NDLA, mellom styrets møter. Styrets arbeidsutvalg
bestod i 2012 av følgende personer:

Arbeidsutvalgets sammensetning fra 01.01.2012 - 14.02.2012:
Leder: Jan Helge Atterås, Buskerud og Østlandssamarbeidet
Medlemmer:
Stein Kristiansen, Aust-Agder og opplæringsregion Sør-Vest
Marit Schønberg, Nord-Trøndelag og opplæringsregion Nord
Magne Nesvik, Rogaland - oppnevnt av Kontaktutvalget for fylkesutdanningssjefene

Arbeidsutvalgets sammensetning fra 15.02.2012:
Leder: Jan Helge Atterås, Buskerud og Østlandssamarbeidet
Medlemmer:
Stein Kristiansen, Aust-Agder og opplæringsregion Sør-Vest
Lisbeth Sandtrøen, Finnmark og opplæringsregion Nord

Vararepresentanter ble oppnevnt fra en av opplæringsregionene fra 15.02.2012:
Opplæringsregion Sør-Vest: Opplæringsdirektør, Svein Leidulf Heggheim, Hordaland
Opplæringsregion Nord og Østlandssamarbeidet har ikke oppnevnt vararepresentanter til AU.

1.3 Styringsaktiviteter
Styret ble oppnevnt fra hvert fylke i løpet av 2012 og ble konstituert 8. februar 2013.
Hovedårsak var et uavklart ansvarsforhold rundt styrets innkalling og oppfølging. KS ble i møte med Arbeidsutvalget 28.
oktober 2012 bedt om å påta seg oppgaven rundt styrets møtevirksomhet, og dette ble effektuert i forbindelse med FFU sitt
første møte i 2013.
Arbeidsutvalget hadde i 2013 3 møter, og behandlet 15 saker. KS deltok i ett av møtene.
NDLA har årlig et arbeidsseminar med Arbeidsutvalget, for gjennomgang og drøftinger av strategier og veivalg i NDLA.
Seminaret i 2012 ble avholdt 1. - 3. februar på Sundvolden.
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1.4 Organisering
1.4.1 Virksomhetsmodell
I 2010 gikk NDLA fra prosjektorganisering over til ny organisasjonsform. I den forbindelse etablerte virksomheten en
prosessorientert virksomhetsmodell. Siden den gang har virksomheten endret seg. Høsten 2012 ble virksomhetsmodell og
styringsstruktur justert da mange fag endret status fra utvikling til drift. Figuren under viser en forenklet virksomhetsmodell.

Styringsprosesser
Administrativ styring
Ressursforvaltning

Markedsføring

Utvikling

Planlegging

Kjerneprosesser - Produksjon
ANALYSE

OVERLEVERING

UTVIKLING

BRUKE
MÅLE

Analyse /
Planlegging

Anskaffelser og
egenproduksjon

Sammenstilling

OPTIMALISERE

Støtteprosesser
NDLA-skolen:
Intern opplæring

Produksjonsstøtte

Administrativ støtte

Servicedesk • IT-drift
Applikasjonsforvaltning

Ressursstøtte

Ekstern støtte
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Kjerneprosessen i NDLA er organisert rundt et brukerperspektiv. De tre enhetene Servicedesk, faglig og teknisk utvikling og
På nett-redaksjonen utgjør kjerneaktivitetene i NDLA. Produksjonsleder ivaretar samkjøringen og samhandlingen mellom
enhetene.

1.4.2 Roller i NDLA
I NDLAs virksomhetsmodell er de fleste rollene fylt av fylkeskommunenes egne ansatte. Dette gjelder fagredaksjonelt arbeid,
i På nett-redaksjonen og prosesslederroller.
Teknisk rådgivning, applikasjonsforvaltning, produksjonsledelse, samt støttetjenester i Desk har vært lyst ut i markedet. Nye
langsiktige rammeavtaler ble inngått i 2012.

1.4.3 Medarbeidere i fylkeskommunene
NDLA har ingen egne ansatte, men disponerer fylkeskommunale stillingsressurser. Av de som har sitt arbeidsforhold knyttet
til NDLA, var det i i 2012 63 fylkeskommunalt ansatte.
Se vedlegg Oversikt over medarbeidere fra fylkeskommunene.
For fylkeskommunalt ansatte, inngår NDLA avtaler om disposisjon over stillingsressurser for en gitt periode. Avtalene
prolongeres, så lenge det er behov for det og ønskelig for NDLA og den det gjelder. Avtalene inngås mellom NDLA og det
aktuelle fylke.
Det inngås i tillegg avtaler mellom NDLA og den enkelte medarbeider hva gjelder arbeidsoppgaver. Et sentralt punkt i avtalen
er rettigheter til egenprodusert materiale. Lisensiering er viktig for ivaretakelse av rettigheter. Innhold som leveres av
fylkeskommunalt ansatte, har en lisensiering som tillater bearbeidelse og deling; Creative Commons. Opphavsmann skal
etter gjeldende lisens alltid navngis og krediteres.
NDLA etablerte i 2012 et nytt intranett for intern informasjon mellom alle medarbeidere.

1.4.4 Andre medarbeidere - privat sektor
Arbeidsfelleskapet NDLA er et kollegium av fagfolk med ulike arbeidsgivere. En del av medarbeiderne kommer fra privat
sektor. All deltagelse er regulert og avtalefestet gjennom kontrakter. Private firma som har vunnet slike avtaler er Cerpus as
med ca 15 medarbeidere, NTB Scanpix med 2 medarbeidere. Privat kjøpte tjenester er knyttet til rådgiving, teknisk støtte,
utvikling, deskoppgaver og bildetjenester.
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2. Informasjon og markedsføring

NDLAs informasjonsstrategi som ble vedtatt av AU 26.10.2012, legger føringer for målrettet aktivitet knyttet til
markedsføring, informasjonsarbeid og brukerkontakt. Slike aktiviteter skal ha en direkte forankring mot NDLAs overordnede
målsetninger. Strategien er et styringsinstrument for eiere og medarbeidere i NDLA. Den skal gi nødvendig oversikt over ulike
områder, med ansvar og evt. handlingsramme.
Strategien skal rulleres en gang i året, og kan revideres fortløpende. Strategien vedtas overordnet av AU/styret. NDLA har
operativt ansvar for strategien og rapporterer i forhold til denne.

2.1 Fylkeskontaktene
NDLA har en kontaktperson hos hver eier, og kontakten mellom fylkeskommunen og NDLA går i hovedsak via
fylkeskontaktene. NDLA møter fylkeskontaktene samlet to ganger i året. I tillegg informerer NDLA via e-post og i Nyhetsbrev
om aktiviteter og hendelser i NDLA. NDLA forventer at informasjon som sendes fra NDLA videreformidles til aktuelle
mottakere i virksomhetene.

2.2 Konferanser og skolebesøk
Fylkeskontakter, rektorer og lærere henvender seg jevnlig til NDLA med ønsker om presentasjoner og opplæring i bruk av de
faglige ressursene.
I 2012 besøkte NDLA 12 enkeltskoler for opplæring i bruk av faglige ressurser. 5 av skolene ligger i Akershus. 11
fylkessamlinger ble gjennomført der alle lærere i fylket var invitert til opplæring i ett eller flere fag.
NDLA deltok med stand og / eller innlegg på til sammen 20 konferanser. I tillegg hadde NDLA deltakere på
Realfagkonferansen i Reading (England) i januar, BETT i London i januar og på Online Educa (Berlin) i november.
NDLA er presentert med egne innlegg om NDLA på konferanser Sør-Afrika, Montenegro og Tyskland. Denne aktiviteten er
knyttet til NDLAs utmerkelse i European Public Reward 2011.

2.3 Nyhetsbrev og statistikk
NDLA sendte ut 4 nyhetsbrev med informasjon om hendelser og aktiviteter i NDLA. Brevet ble fulgt av oppdatert statistikk
over bruken av NDLA. Den regionen som bidro med flest besøk i 2012, var Oslo kommune. Størst prosentvis økning i bruk
hadde Akershus fylkeskommune.
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3. Dette klarte vi i 2012
NDLA hadde fire hovedmål for arbeidet i 2012:
1.

Økning i besøk og trafikk på NDLAs tjenester

2.

Forbedret brukertilfredshet og opplevd læringseffekt

3.

NDLAs innhold og tjenester skal ha økt tilgjengelighet der elever og lærere ønsker at NDLA skal være

4.

Mer kostnadseffektiv og kvalitetssikret produksjon

De overordnede målene lå til grunn for utarbeidelse av delmål, strategier og aktiviteter som ble planlagt og gjennomført i
2012.

3.1 Rekordmange besøk på ndla.no
Et konkret resultatmål organisasjonen arbeidet mot i 2012, var en økning på 60 % i besøk på ndla.no. Figuren nedenfor
viser at målet ble nådd. Statistikken viser 66 % økning i besøk i 2012 sammenlignet med 2011. På beste dag i 2012
(november) hadde fagnettstedene over 33 000 besøk på ett døgn. Med opp mot 5 millioner besøk gjennom året har NDLA
blitt et nettsted med betydelig bruk i nasjonal sammenheng.

Tallmaterialet viser med tydelighet at NDLAs brukere er lærere og elever. Helger, ferie og helligdager viser betydelig lavere
bruk. Likeså ser en økning i besøk i forbindelse med eksamenslesing.

3.2 Økt kvalitet og bedre læringsutbytte
NDLA hadde i 2012 et produksjons- og publiseringsregime som gir bedre muligheter for å utvikle læringsressurser med høy
kvalitet. Egne «Kvalitetskriterier for digitale læremidler» er utarbeidet av Senter for IKT i utdanningen, og fungerer i NDLA som
retningslinjer i utviklingsarbeidet. Fagredaksjonene i NDLA er fellesskap av lærere med høy faglig og pedagogisk
kompetanse. Redaksjonene har også knyttet til seg faglig ekspertise fra ulike høyskolemiljø. Språklig kompetanse er
innhentet fra profesjonelle språkvaskere.
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3.2.1 Kvalitetskultur

NDLA etablerte i 2012 et produksjonsmiljø som ga mulighet for å kontrollere hver fase i utviklingen av læremidlene. Se figur
over. Når læremiddelet har nådd ønsket faglig, pedagogisk og språklig kvalitet, blir det publisert.
Et bevisst arbeid med å skape en kvalitetskultur i hele kjerneprosessen ga i 2012 resultat. Brukerundersøkelsene viser at
lærere som har blitt intervjuet har en oppfatning av at NDLA sine læremidler er blitt bedre , og at de nå har gjennomgående
høy kvalitet.

3.2.2 Økt kvalitet - tiltak
Store deler av NDLAs tidligste innhold har vært gjennomgått for å forbedre språket. NDLA har en pågående prosess for å
holde læremidlene oppdaterte og aktuelle. NDLA har mange fagressurser som er produsert av eksterne leverandører, og noe
som vurderes å ha mangelfull kvalitet med hensyn til digitalt innhold. Eksempel på slike leveranser har vi innenfor
fagressursene til Teknikk og industriell produksjon (TIP), Design og håndverk og Kommunikasjon og kultur. I 2012 har det
vært avsatt ekstra ressurser for å forbedre kvaliteten innenfor disse fagressursene. Til skolestart 2013 vil disse framstå i en ny
og forbedret utgave.
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3.2.3 Opplevd læringsutbytte
Det er krevende å måle læringsutbyttet som en elev har av et læremiddel. For bruk av digitale læremidler er det likevel
enklere å tilnærme seg dette enn ved bruk av bøker. Elevers bruk av bøker gir lite tilbakemelding, mens det digitale formatet
er rikt på muligheter for dialog og medvirkning. Dette gir NDLA mulighet og ansvar for å analysere bruken. Både kvalitativ og
kvantitativ metode legges til grunn. NDLAs sider sporer bruk, og viser derfor redaktørene aktiviteten på alle sider. Dette gir
verdifull informasjon som gjør at NDLA kan forbedre og løfte frem sider som blir lite brukt. Komplementerende forståelse av
bruksmønster og opplevd læringsutbytte får NDLA gjennom intervjuer med elever og lærere. Det viktigste verktøyet for å
måle brukertilfredshet er imidlertid sosiale medier. I 2012 var dette den viktigste kanalen for NDLA med tanke på konstant
evaluering og medvirkning.

3.3 ndla.no der elevene er
Ett av NDLA sine hovedmål også i 2012 var å utvikle og etablere bruk av NLDAs tjenester der lærere og elever ønsker at en
skal være. Av konkrete tiltak her nevnes lanseringen av NDLAs nye YouTube-kanal våren 2012.

Utviklingsarbeidet ble igangsatt ut fra en analyse om at elever i stor grad bruker YouTube som søkearena, også for
læringsinnhold. Publisering av NDLAs populære videoer og E-forelesninger i et gjenkjennbart NDLA-design har allerede ved
utgangen av året blitt en suksess, med godt over 100 000 visninger.
NDLA har i 2012 registrert en dreining mot bruk av mobile enheter. Nettbrett ble i 2012 tatt i bruk ved mange skoler. En
rekke aktiviteter og større grunnlagsinvesteringer på forbedring av innhold og teknologi er blitt gjennomført for å gi brukerne
en bedret brukeropplevelse på håndholdte enheter. Ved utgangen av til 2012 ser en 300 % økning i bruk på nevnte enheter
sammenlignet med samme tid året før.
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3.4 Kostnadseﬀektiv og kvalitetssikret produksjon
I 2012 har NDLA videreført prosessen med å veve innholdsproduksjon og teknisk utvikling sammen i en overlappende og
helhetlig produksjonsflyt. Her har de ulike redaksjoner og “avdelinger” hatt et godt samspill, og utarbeidelse og
implementering av tidligere omtalt prosessmodell for produksjonen har vært til god hjelp. NDLAs tekniske
publiseringsløsninger ble i løpet av året videreutviklet og forbedret.
Arbeidet med kvalitetsforbedringer mht. til prosesstyring er videreført, og ulike kvalitetssystemer og policydokumentasjon
kjennetegner produksjonen. Det er derfor meget gledelig at 2012 ikke ga større påvist avvik i publisert innhold eller kode.
Småfeil har det vært, men ved utgangen av 2012 er NDLA-kvaliteten kommet opp på et nytt nivå.
Fordi NDLA ikke startet utvikling av noen nye fag i 2012, ble vedlikehold viktigere i 2012. Hovedfokus dreier mer mot drift og
forvaltning av eksisterende applikasjoner og innhold. Et viktig tiltak for NDLA er etableringen av På nett-redaksjon som er
rigget for å opprettholde og forbedre kvalitet i årene som kommer.

«PÅ NETT»REDAKSJON

UTVIKLING
BRUKER

SERVICE
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4. Kjerneaktiviteter

4.1 Status fagutvikling
Utvikling, produksjon og publisering av læremidler i over 40 videregående fag har også i 2012 vært hovedfokus. NDLA har i
2012 ikke startet opp nyutvikling av fag. Det er bare gjennomført et forprosjekt i Naturbruk. Mange fagredaksjoner (antall 11)
har arbeidet målbevisst med å heve kvaliteten på de eksisterende fagtilbudene, sluttstille fagutviklingsprosjekter og for å få
over 100 000 enkeltsider med lærestoff tatt i bruk ute i skolen.
Tabellen under gir en oversikt over statusen av det faglige tilbudet i NDLA ved slutten av året 2012. Begrepet “Fullverdig” er
brukt for å beskrive en faglig læringsressurs som er jevngod eller bedre en tradisjonelle lærebøker. Vi har unngått å omtale
læringsressursene som “dekkende”. Det vil alltid være diskusjon om hva som er “dekkende” i en slik sammenheng, også i
tilknytning til lærebøker. I noen fag har NDLAs læringsressurser status som “Faglig inngang”. Det er innganger som tilbyr
gode digitale læremidler som i lavere grad dekker hele læreplanen. “Faglig inngang” med en * i tabellen indikerer fullverdig
læringsressurs til skolestart 2013.
Fag

Vg1

Vg2

Vg3/Påbygging

Fagnettsteder

Fellesfag
Engelsk

Fullverdig

Kroppsøving

Fullverdig

Matematikk 1P

Fullverdig

1

Matematikk 1T

Fullverdig

1

Matematikk 2P/2T

1
Fullverdig

Fullverdig

Fullverdig

3

1

Naturfag

Fullverdig

Norsk

Fullverdig

Samfunnsfag

Fullverdig

1

Design og håndverk

Faglig inngang

1

Elektrofag

Faglig inngang

1

Romteknologi

Fullverdig

1

Fullverdig

Fullverdig

2

Fullverdig

4

Yrkesprogram
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Yrkesprogram (forts.)
Helse- og sosialfag

Fullverdig

1

Barne- og ungdomsarb.

Fullverdig

Faglig inngang

2

Helsearbeiderfag

Fullverdig

Faglig inngang

2

Restaurant og matfag

Fullverdig

Kokkefag
Service og samferdsel

1
Faglig inngang

1

Fullverdig

1

IKT-servicefag

Faglig inngang *

1

Reiseliv

Faglig inngang *

1

Salg, service og sikkerhet

Faglig inngang *

1

Transport og logistikk

Faglig inngang *

1

Teknikk og industriell prod.

Fullverdig

1

Studiespes. programfag
Biologi 1

Faglig inngang

1

Matematikk R1

Fullverdig

1

Matematikk R2
Matematikk S1

Fullverdig
Fullverdig

Matematikk S2

1
1

Fullverdig

1

Internasjonal engelsk

Fullverdig

1

Engelsk litteratur og kultur

Faglig inngang *

1

Samfunnsfaglig engelsk

Faglig inngang *

1

Kommunikasjon og kultur 1

Fullverdig

1

Kommunikasjon og kultur 2

Fullverdig

1

Kommunikasjon og kultur 2

Fullverdig

1

Markedsføring og ledelse 1

Fullverdig

1

Medie og informasjonskunnskap 1

Fullverdig

1

Medie og informasjonskunnskap 2
Til sammen
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4.2 Læreplanrevisjoner
Fra skolestart høsten 2013 blir det iverksatt nye læreplaner i fellesfagene engelsk, matematikk, naturfag, norsk og
samfunnsfag. Endringene i læreplanene gjorde det nødvendig å sette i gang med revisjon av fagressursene for å kunne
presentere digitale fagressurser tilpasset de nye kompetansemålene i fagene. Videregående opplæring vil være avhengig av
reviderte og tilpassede læremidler fra skolestart 2013, og NDLA har satt seg som mål å levere det.
Høsten 2012 organiserte NDLA en prosjektgruppe for å arbeide med revisjonen av de fem fellesfagene. Prosjektgruppen
startet arbeidet i begynnelsen av desember 2012, og skal etter planen avslutte sitt arbeid til sommeren 2013.
For NDLA representerer revisjonen av fellesfagene et betydelig løft, både økonomisk og organisatorisk. Ved å samordne
arbeidet med revisjon av læremidlene i de fem fellesfagene, høster NDLA erfaringer som kan brukes i arbeidet med revisjoner
og videreutvikling av andre fag.

4.3 I dialog med brukerne
4.3.1 På nett-redaksjon
NDLA gjennomførte et driftsprosjekt som ble avsluttet sommeren 2012. Prosjektet la grunnlag for en redaksjon for
ivaretakelse av fag i drift (fag uten fagredaksjon). Driftsredaksjonen ble etablert i august 2012, med ca 250 %
stillingsressurser, og ble omdøpt til På nett-redaksjonen ved utgangen av året. På nett-redaksjonen har ansvar for forvaltning
av innhold som er på lufta. Dette omfatter vedlikehold og optimalisering; inkludert feilretting, aktualisering og dialog med
brukere. Satsingen skal ivareta brukernes opplevelse av et levende, aktuelt og dynamisk læremiddel der de selv har
innflytelse og kan påvirke, “skolens eget læremiddel”. Direkte dialog og kontakt med brukere er redaksjonens viktigste
verktøy.

4.3.2 Fagansvarlige lærere
For å sikre fagligpedagogisk kompetanse i fag som ikke har fagredaktør, har På nett-redaksjonen knyttet til seg en
fagansvarlig i 10% stilling pr fag. Disse ble rekruttert gjennom utlysning, og førte to nye fylkeskommuner inn i
arbeidsfellesskapet; Hedmark og Buskerud. Høsten 2012 hadde fem personer status som fagansvarlige, og modellen er
under utprøving. De fagansvarlige fyller først og fremst rollen som en “førstelinje” blant brukere; som gjennom aktiv bruk av
fagstoffet skal gi råd og innspill til optimaliseringsprosessen. De skal også bidra til å øke engasjement og bruk på egen skole.
Publisert innhold i fag som fortsatt har fagredaktør (i NDLA), ivaretas av På nett-redaksjonen i samarbeid med denne.

4.3.3 Pilotskoler
En pilotskole har avtale med NDLA om at en lærer med sin klasse skal bruke læringsressurser på ndla.no og gi
tilbakemeldinger på det som produseres. I 2012 hadde NDLA kontrakt med 18 pilotskoler innen service og samferdsel vg1,
fire programområder på vg2 og samfunnsfag. Skoler fra hele landet deltar. Pilotskolene gir viktige tilbakemeldinger, deltar i
utprøving av spesifikke leveranser og produserte oppgaver. Tilbakemeldingene har vært viktige for redaksjonene, og har
bidratt til å gjøre NDLA kjent lokalt. Ordningen med pilotskoler videreføres i 2013.

4.3.4 Aktualisering og relevans
Optimalisering innebærer blant annet å få innholdet til å framstå som aktuelt og relevant. På nett-redaksjonen har publisert
ukentlige aktualiteter som har koblet eksisterende faginnhold og kompetansemål til nyhetsbildet. NTB har i 2012 levert
innhold til aktualitetssatsingen, i tillegg har redaksjonene produsert egne aktualiteter.
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4.3.5 Brukerkontakt
Et viktig mål for På nett-redaksjonens arbeid er å etablere en løpende dialog med brukere, både lærere og elever. Her har
ulike tiltak og medier/kanaler blitt prøvd ut i 2012. Delvis benyttes kanaler som er direkte knyttet til innholdet på ndla.no,
delvis benyttes sosiale medier som Facebook, Twitter og YouTube. Det er etablert kontoer for NDLA og enkeltfag, og det er
etablert egen kanal med fagvise spillelister på YouTube. Dialogen har i stor grad dreid seg om informasjon, tilbakemeldinger
på hvordan innholdet oppleves, og i noen grad fagligpedagogisk diskusjon rundt bruke av digitale ressurser i opplæringen.

4.4 Servicedesk
Servicedesk ble i 2012 etablert som en samlet tjeneste innen følgende områder:
•

Deskledelse

•

Bildetjenester

•

Språktjenester

•

Brukerstøtte

•

Sammenstilling

•

Kvalitetskontroll

•

Innholdsforvaltning

Disse er i all hovedsak kjøpt av private tilbydere, men har også innslag av fylkeskommunale ressurser. Samlet sett fremstår
enheten med spisset og relevant kompetanse.
Gjennom leveranser innenfor disse tjenesteområdene har servicedesken i 2012 bistått både fag under utvikling og fag som
har gått over i en driftsfase. I tillegg er enheten et sterkt bindeledd mellom teknologi og innhold. Servicedesken har hatt som
mål å sikre effektiv produksjons- og publiseringsflyt, samt å ivareta teknisk og brukervennlig kvalitet på de publiserte
læringsressursene. Alt innhold gjennomgår derfor en kvalitetskontroll før publisering. Siktemålet har vært å heve kvalitet på
bred basis, slik at innholdet oppleves funksjonelt og kvalitetsmessig tilfredsstillende for sluttbruker. Til tross for stor
kompleksitet og volum, publiseringsform og visningsformat hos sluttbruker, er det meget tilfredsstillende at NDLA ikke har
hatt noen større kvalitetsmessige utfordringer det siste året.
For å forbedre kvaliteten ytterligere har servicedesken i 2012 gjennomført en grundig gjennomgang av rutiner og regelsett for
publisering av innhold. Prosessen har munnet ut i en revidert policy for produksjon som virker veiledende for både
produksjon, revisjon og sluttkontroll av innhold. Det har også vært et mål for kvalitetskontrollen å øke kvaliteten på metadata
og sørge for ytterligere kvalitetssikring på opphavsrettslige spørsmål. I tillegg har Servicedesken gjennomført flere større
ryddeprosjekt. Disse har gjort visningen av NDLAs sider mer mobilvennlig, og forbedret navigasjonsstrukturene på sidene.

4.5 Teknisk utvikling. Prioriterte områder
NDLA er totalt avhengig av velfungerende tekniske løsninger for produksjon og visning av læremidlene. For å kunne nå de
fire målene for 2012 ble det satt i gang 26 tekniske utviklingsprosjekt som alle ble gjennomført iht. plan og budsjett. Fokus
har vært på å forbedre eksisterende funksjonalitet og sikre teknisk stabilitet.
Den tekniske løsningen til NDLA har som følge av mer innhold og funksjonalitet blitt både omfattende og kompleks, og det
blir stadig mer utfordrende å videreutvikle løsningen fordi “alt” griper inn i hverandre. En viktig del av utviklingsaktivitetene er
derfor gradvis å legge bedre til rette for en enklere og mer oversiktlig arkitektur slik at videre utvikling framover kan skje med
lavere kostnad og risiko.
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De største tekniske utviklingsprosjektene i 2012 var, sortert etter budsjett og regnskap:
•

Brukermedvirkning: Kommunikasjon og dialog med sluttbrukere, delingsløsninger

•

Forbedret produksjongrensesnitt og verktøy for kvalitetssikring av innhold

•

Ny applikasjonsforvaltning:
-

Innføring av nye tjenester og tjenestenivå for kvalitetssikring og forvaltning av kode og teknologi

•

Brukeropplevelse: Endring og forbedring av grafisk design og interaksjonsdesign

•

Lærerarena: Spesifikasjon av verktøy og tilrettelegging av innhold for lærere

•

Ord: Forbedring av språkhåndtering og forprosjektering av ordboktjeneste

•

Yrkesretting, relevans og NyGiv: Tilrettelegging og forbedringer

•

Læringsutbytte: Utvikling av enkelt verktøy for å la brukere merke innhold ift læringsutbytte

4.6 Ny giv
NDLA har på oppdrag fra sine eiere og Kunnskapsdepartementet fått ansvar for Ny GIV-prosjektets delingstjeneste;
nygiv.ndla.no. NDLA har i 2012 hatt stor aktivitet knyttet til informasjon om prosjektet, opplæring i bruk og deling av
kvalitetssikrede ressurser.
For å styrke arbeidet fikk NDLA fra 01.08.2012 til disposisjon 100 % stillingsressurs fra Vestfold fylkeskommune. I tillegg har
prosjektet disponert en stillingsressurs på ca 50% i Servicedesk. Fokus har i all hovedsak vært sentrert rundt FYR-prosjektet
(fellesfag, yrkesretting og relevans), og NDLA har hatt nært samarbeid med de tre prosjektlederne for de nasjonale sentrene
for skriving/lesing, matematikk og fremmedspråk. De tre nasjonale sentrene har 19 FYR-lærere per fag knyttet til seg, en fra
hvert fylke.
Statistikken under viser delingsaktiviteten på nettstedet. Bruken var ikke stor i løpet av høsten, knappe 200 besøk per dag.
Dette kan antakelig tilskrives at det er en krevende aktivitet å begynne å dele ressurser på nettet.

Utover høsten 2012 ser en at bruken øker, og denne tendensen fortsetter i 2013. Dette antas kan krediteres sterk satsing på
å involvere prosjektdeltakere, i tillegg til markedsføring av nettstedet på Facebook og Twitter.
Reklamefilm og instruksjonsvideo ble høsten 2012 tilgjengelig på YouTube.
NDLA har hatt stor aktivitet rettet mot prosjektdeltakere, og har i tillegg deltatt på FYR-samlinger over hele landet med
informasjon og innspill.
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5. Støttetjenester

NDLAs virksomhetsmodell er prosessorientert og samler styringsprosesser, kjerneprosesser og støtteprosesser.
Applikasjonsforvaltning, servicedesk og IT drift er i NDLAs virksomhetsmodell en støttetjeneste, men skal fungere som en
integrert del av produksjonsprosessen. Pedagogisk leder i NDLA er bestiller og mottaker av alle disse leveransene.

5.1 Applikasjonsforvaltning og teknisk drift
Den tekniske plattformen til NDLA består av 29 tjenester (f.eks ndla.no og deling.ndla.no) og 40 virtuelle servere. Dette er
en kompleks løsning der oppetid på ndla.no er avhengig av at mange andre tjenester fungerer som normalt. I 2012 var total
oppetid på løsningen 99,68%. Dette tallet inneholder både planlagt nedetid og uforutsette hendelser.
Applikasjonsforvaltningen har i 2012 jobbet mye med stabilitet på løsningen, og tilsvarende tall for de 5 siste månedene er
99,96%. Trekker man fra planlagt nedetid i denne perioden, så har ndla.no ved utgangen av 2012 en oppetid tett opp mot
100%.
Tjenesten har i 2012 hatt som mål å forbedre interne rutiner og definere grenseflater, spesielt mot utvikling og
driftsleverandør. Ved planlegging av versjoner som skal komme ut på ndla.no, settes klare krav til tidsfrister for overlevering
av kode fra utvikling til test og kvalitetssikring. Dette har medført økt kvalitet i QA-arbeidet (Quality Assurance), og har
medført en sterk forbedring i kvalitet på funksjoner og tjenester som settes i drift. I samarbeid med ekstern driftsleverandør er
implementert et helt nytt driftsmiljø som kun har fokus på ytelse og stabilitet.
Analyseverktøyet New Relic er etablert som sentralt verktøy både i QA-arbeidet og i drift. Dette har medført en kraftig
forbedring både i stabilitet og ytelse. Ndla.no har til tross for en sterk økning i bruk, aldri vært raskere eller hatt høyere
oppetid. New Relic benyttes også som verktøy inn mot driftsleverandør, slik at NDLA kan være mer presis i bestillinger og
krav. Dette har medført at også vår driftsleverandør har forbedret sin kvalitet i sine leveranser til NDLA.

5.2 Innkjøp
Anskaffelser utgjør en stor del av NDLAs totale budsjett, og en god anskaffelsesfunksjon er viktig for virksomhetens totale
måloppnåelse. NDLA benytter Innkjøpsseksjonen i Hordaland fylkeskommune, og har frikjøpt 100% stilling til planlegging og
bistand i gjennomføring av anbudskonkurranser. I perioder med særlig stor aktivitet har innkjøpte tjenester fra Inventura as
også vært benyttet.

5.2.1 Innkjøpte støttetjenester
NDLA etterspurte en helhetlig leveranse på applikasjonsforvaltning. En tjeneste som ikke var begrenset til ndla.no-domenet
var ønsket. Vedlikehold og oppfølging av integrasjon med eksterne tjenester var også med, og var forventet å øke i
betydning. Etter forutgående offentlige utlysninger på Doffin, ble to leverandører kvalifisert. Cerpus as fikk kontrakt på
leveranse av tjenesten. I denne kontrakten ligger også en opsjon på kjøp av rådgivningstjenester fra Cerpus as som NDLA
har benyttet.
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NDLA gjennomførte videre våren 2012 en offentlig anbudskonkurranse på leveranse av desk-tjenester og andre
støttetjenester. I denne konkurransen deltok kun en tilbyder, og NDLA inngikk ny rammeavtale med Cerpus as. Det er gjort
avrop for ett år på hel stilling for produksjonsleder og ulike tjenester i Servicedesk.

5.2.2 Digitale læringsressurser og verktøy
NDLA gjennomførte en offentlig anbudskonkurranse på en aktualitetstjeneste, med tilbudsfrist 05.01.12. Her var to aktuelle
tilbydere. NTB fikk kontrakt, og har i 2012 vært leverandør av denne tjenesten som også er beskrevet under På nettredaksjonen.
NDLA har videre i 2012 gjennomført anbudskonkurranse om leveranse av DLM til ulike fag i utvikling. Det gjaldt
engelskfagene, biologi 1, kommunikasjon og kultur, service og samferdsel, restaurant- og matfag, markedsføring og ledelse
og medier og informasjonskunnskap. 23.01.12 ble 6 leverandører tildelt kontrakt og har levert gjennom året.

5.2.3 Filmtjeneste
NDLA har ønsket å etablere en innholdsrik filmtjeneste for elever og lærere i videregående skole i Norge. Film er en viktig
pedagogisk ressurs i norsk skole. NDLA ønsket en rammeavtale på levering av filmklipp, hele filmer og konsulenttjenester i
forbindelse med pedagogisk tilrettelegging og produksjon av læringsressurser, og lyste denne tjenesten ut i markedet (på
Doffin) 01.10.12. Her fikk NDLA to tilbud, og har i 2013 inngått rammeavtale med Norgesfilm as.

5.2.4 Spill
NDLA har i 2012 gjennomført en anbudskonkurranse som gjaldt spillutvikling. I samarbeid med oppdragsgivers redaksjonelle
medarbeidere og teknisk personale skal leverandør være behjelpelig med å sette leveransene inn i pedagogisk kontekst.
Tilbudsfristen var i denne konkurransen satt til 12.12.12, og NDLA fikk interessante og kvalitativt svært gode tilbud fra fem
leverandører. Kontrakt er inngått med Agens as.

5.2.5 Eksterne bildetjenester og bilderedaktør
NDLA har avtale om en bildetjeneste med NTB/Scanpix , om kjøp av redaksjonelle tjenester (bilderedaktør) Denne avtalen
ble i 2012 prolongert, og går ut i 2013. Bilderedaktør er tilknyttet servicedesk. Bildetjenestene benyttes av alle
fagredaksjonene og På nett-redaksjonen.
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6. Økonomi
Hordaland fylkeskommune, som juridisk enhet, står for den sentrale regnskapsføringen for NDLA. Målet har vært å gi best
mulig styring, med minst mulig administrasjon. For å nå dette må NDLAs økonomisystemer gi god oversikt over økonomien
for alle parter i prosessen. Videre skal rutinene sikre tilstrekkelig mulighet for kontroll og styring underveis i et budsjettår.
Hver av skolene som har ansvar for ndla-medarbeidere, fører utgiftene til lønn og reiser i eget regnskap og sender
refusjonskrav til egen fylkeskommune. Ingen skoler kan sende sine refusjonskrav direkte til Hordaland fylkeskommune. Hver
fylkeskommune sender et samlet refusjonskrav til Hordaland fylkeskommune tre ganger pr år.

6.1 Inntektsgrunnlag
Inntektsgrunnlaget er i 2012 basert på bidrag på kr 400,- per elev fra alle fylkeskommunene, unntatt Oslo. Akershus
fylkeskommune gikk ut av samarbeidet pr 01.12.2012. Grunnlaget for fakturering er elevtallet i fylket, basert på tall i SSBs
utdanningsstatistikk. I tillegg har hver av fylkeskommunene, med unntak av Oslo, i tråd med vedtak i FFU / KU 27.09.11,
overført til NDLA kr 300.000 av sine midler til NyGiv. Fylkeskommunene, med unntak av Oslo, har valgt NDLA som felles
nettsted for spredningsarbeidet knyttet til NyGiv: http://nygiv.ndla.no/
NDLA har i 2012 fått overført kr 64.876.000 fra fylkeskommunene. Regnskap for 2011 viste et overskudd på kr 4.087.514
som er inkludert midler knyttet til NYGiv-arbeid i 2012 og 2013.
Dette gir i regnskap 2012 en samlet inntekt på kr 68.964.000

6.2 Regnskap 2012
Regnskapet for 2012 viser et regnskap i balanse med et samlet underskudd på - kr 176.385. Kostnadene fordeles mellom
refusjonskrav fra fylkeskommunene og kjøpte tjenester i markedet.
Samlet refusjonskrav fra fylkeskommunene utgjorde for 2012 kr 22.728.000. Kjøpte tjenester i markedet utgjorde for 2012 kr
46.413.000 eks. mva. Kjøpte tjenester inkluderer da all teknisk drift, applikasjonsforvaltning, servicedesk, utviklingstjenester,
andre kjøpte tjenester og kjøp av DLM, og utgjør ca 68% av kostnadene i 2012. For 2010 utgjorde dette 58,8% av
kostnadene, for 2011 66% av kostnadene.

År

Kostnader

Kostnader

Refusjoner

inkl. mva

eks. mva

fylkeskommunene

Kjøp i markedet
%

eks. mva

%

2010

kr 70 756 000

kr 62 459 000

kr 25 756 000

41

kr 36 703 000

59

2011

kr 71 418 000

kr 62 482 000

kr 19 407 000

34

kr 38 548 000

66

2012

kr 80 341 000

kr 69 141 000

kr 22 728 000

32

kr 46 413 000

68
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6.3 Regnskapskommentar
Det ble i budsjett 2012 avsatt kr 5.800.000 til prosjektet NyGiv og yrkesretting av fellesfagene. Først i en budsjettjustering i
juni 2012 ble fagutvikling og teknisk utvikling tildelt NyGiv-midler for oppdrag tilknyttet prosjektet, og dette forklarer
regnskapsmessig overforbruk som fremkommer.
Kostnadene i regnskap for 2012 kan i tråd med virksomhetsmodellen fordeles på styring, kjerneaktiviteter og støttetjenester.
Til styring hører administrasjon, rådgivning, markedsføring og fellesarrangementer. Tildelt ramme i budsjett kr 5.100.000.
Regnskapet viser her et overforbruk på - kr 2.100.000.
Kjerneaktivitetene er produksjon og forvaltning av læremidler. I budsjett for 2012 ble avsatt kr 18.500.000 til fagutvikling.
Dette er kostnader til fagredaksjonelt arbeid og innkjøp av DLM. I regnskap fremkommer et overforbruk i forhold til
opprinnelig budsjett på - kr 3.000.000. Teknisk utvikling med en budsjettramme på kr 6.000.000 og et overforbruk på kr
1.500.000, ses også som del av kjerneaktivitetene.
Forvaltning av læremidlene som er utviklet ble i 2012 lagt til en På nett-redaksjon som hadde en ramme på kr 5.050.000.
Rammen ble ikke benyttet fullt ut, da redaksjonen ble etablert først 01.08.12. Overskudd kr 1.200.000
En samling eksterne desktjenester er støttetjenester, men fungerer i praksis integrert i produksjonsprosessen. Samlet
kostnadsramme som inkluderer kostnadsstedene desk, brukerstøtte, arenatjenester, produksjonsleder, aktualitetstjeneste,
bildetjenester og bilderedaktør, var i budsjett tildelt kr 16.100.000. Regnskap viser et forbruk på kr 17.300.000 og et
overforbruk på - kr 1.200.000.
Støttetjenester i NDLA ut over dette, er innkjøpsstøtte, teknisk drift, applikasjonsforvaltning, NDLA skole, intern
kommunikasjon/intranett og administrativ støtte. Sett bort fra de samlede desktjenestene, var kostnadsrammen i budsjett kr
8.400.000, og i regnskap et overforbruk på nær - kr 2.000.000
I budsjett for 2012 var avsatt på eget kostnadssted kr 3.300.000 til strategiske innkjøp. I den interne budsjettrevisjonen i juni
ble også disse midlene omfordelt, og overforbruk som fremkommer i regnskap, ble dekt opp i denne budsjettjusteringen.

Årsmelding for 2012
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Oversikt over medarbeidere fra fylkeskommunene i NDLA 2012
Akershus fylkeskommune
Navn

Posisjon

Stillingsstørrelse

Live Marie Toft

Fagredaktør
Markedsføring og
ledelse

70 %: 01.01.2012 - 31.07. 2012
40 %: 01.08.2012 - 31.12. 2012

Aust-Agder fylkeskommune
Navn

Posisjon

Stillingsstørrelse

Hanne Lisbet Løite

Redaksjonsmedarbeid
er Service og
samferdsel

50 %: 01.01.2012 - 31.07.2012
100 %: 01.08.2012 - 31.12. 2012

Buskerud fylkeskommune
Navn

Posisjon

Stillingsstørrelse

Jan Arve Overland

Redaksjons20 %: i 2012
medarbeider Medie- og
informasjonskunnskap

Hans Petter
Ellingsen

Redaksjonsmedarbeider Medieog informasjonskunnskap

20 % i 2012

Hans Petter Fuglerud

Fagansvarlig
Kroppsøving

10 % 01.09.2012 - 31.12.2012

Finnmark fylkeskommune
Navn

Posisjon

Stillingsstørrelse

Guttorm Hveem

Prosjektleder Sosiale
medier

100 %: fra 01.08.2012

Hedmark fyleskommune
Navn

Posisjon

Stillingsstørrelse

Tor Magnus Hansen

Fagansvarlig naturfag

10 % fra 01.09.2012

Hordaland fyleskommune
Navn

Posisjon

Stillingsstørrelse

Jan Louis Nagel

Redaksjonsmedlem
Engelsk

60 % i 2012

Jon Sandnes

Redaksjonsmedlem
Engelsk

10 % i 2012

Øivind Høines

Leder NDLA

100 % i 2012

Laila Molland

Økonomimedarbeider

75 % i 2012

Møre og Romsdal fylkeskommune
Navn

Posisjon

Stillingsstørrelse

Kyrre Romuld

Fagredaktør Service og 100 % til 31.07.2012
samferdsel

Leonhard Vårdal

Pedagogisk leder

100 % i 2012

Nordland fylkeskommune
Navn

Posisjon

Stillingsstørrelse

Lars Jørgen Hope

Redaksjonsmedarbeider
Matematikk

9 % i 2012

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Navn

Posisjon

Stillingsstørrelse

Kristin Bøhle

Fagredaktør Biologi

100 % i 2012

Ragnhild Baglo

Redaksjonsmedarbeider Biologi

70 % i 2012

Tone Rangul
Pedersen

Redaksjonsmedarbeider Biologi

20 % i 2012

Einar Berg

Deskmedarbeider

100 % i 2012

Trine Merethe Paulsen Prosjektleder

100 % i 2012

Gro Nederberg
Grønlid

Fagredaktør Barne- og
ungdomsarbeiderfag

10 % til 31.07.2012

Marit Smith Sørhøy

Fagredaktør
Helsearbeiderfag

20 % til 31.07.2012

Oddbjørg Vatn
Slapgaard

Fagredaktør
Kroppsøving

10 % til 31.07.2012

Wenche Heir

Redaksjonsmedlem
Helsearbeiderfag

10 % til 31.07.2012

Geir Fisknes

Prosjektansvarlig
Naturbruk

40 % : 01.08.2012 - 31.12.2012

Morten Munkeby

Prosjektmedarbeider
Naturbruk

20 %: 01.08.2012 - 31.12.2012

Anne Elise Prestvik

Fagansvarlig HO

10 %: fra 01.09.2012

Elin Lie

Fagansvarlig
Helsearbeider

10 % fra 01.09.2012

Anita Sørhaug

Fagansvarlig BUA

10 % fra 01.09.2012

Annemor Korsnes

Leder Støtte

75 % i 2012

Oppland fylkeskommune
Navn

Posisjon

Stillingsstørrelse

Morten Gunnar
Plassen

Redaksjonsmedarbeider 50 % i 2012
Service og samferdsel

Jan Frode Lindsø

Redaksjonsmedarbeider 20 % fra 01.08.2012
Service og samferdsel

Oslo fylkeskommune
Navn

Posisjon

Stillingsstørrelse

Sissel Stokkedal

Redaksjonsmedarbeider
Medie og
informasjonskunnskap

20 % fra 01.08.2012

Rogaland fylkeskommune
Navn

Posisjon

Ketil Lyngvær

Fagredaktør Restaurant- 100 % i 2012
og matfag og Vg1 Kokk

Audun Moksheim

Redaksjonsmedlem
Restaurant- og matfag

20 % i 2012

Åse Elin Langeland

Redaksjonsmedlem
Engelsk

70 % til 31.07.2012
60 % fra 01.08.2012

Liv Heidrun Heskestad Administrasjonsleder

Stillingsstørrelse

100 % i 2012

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Navn

Posisjon

Stillingsstørrelse

Iselin Myklebust

Fagredaktør Design og
håndverk

25 % fra 01.08.2012

Inger Marie Osmundsvåg

Redaksjonsmedarbeider
Design og håndverk

25 % fra 01.08.2012

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Navn

Posisjon

Stillingsstørrelse

Inga Berntsen Rudi

Prosjektmedarbeider Drift

100 % i 2012

Telemark fylkeskommune
Navn

Posisjon

Stillingsstørrelse

Knut Inge Skifjeld

Fagredaktør Engelsk
Fagredaktør Engelsk
Prosjektleder teknisk
utvikl.

100 % i 2012

Eli Huseby

Fagredaktør
Kommunikasjon og kultur
Redaksjonsmedlem
Engelsk

50 %: til 31.07.2012
75 % fra 01.08.2012

Morten Serkland

Redaksjonsmedlem
Engelsk

10 %: til 31.07.2012

Anne Scott Hagen

Redaksjonsmedlem
Engelsk

70 % 01.01.2012 - 31.07.2112
60 % fra 01.08.2012

Rune Mathisen

Fagredaktør TIP

50 % fra 01.08.2012

Vest-Agder fylkeskommune
Navn

Posisjon

Stillingsstørrelse

Elisabeth Romedal

Fagredaktør Matematikk

100 % i 2012

Olav Kristensen

Redaksjonsmedlem
Matematikk

75 % i 2012

Grete Larsen

Redaksjonsmedlem
Matematikk

40 % i 2012

Anne Seland Skailand

Redaksjonsmedlem
Matematikk

75 % i 2012

Alf Jacob Nilsen

Redaksjonsmedlem
Biologi

40 % i 2012

Ragna Tørdal

Fagredaktør Medie og
informasjonskunnskap

40 % til 31.07.2012
100 % fra 01.08.2012

Kristin Eriksen Vold

Redaksjonsmedlem Medie 40% t l 31.07.2012
og informasjonskunnskap 20 % fra 01.08 - 31.10.2012

Gunstein Myre

Redaksjonsmedlem
Medie og
informasjonskunnskap

Øyvind Høie

Redaksjonsmedlem Medie 40 % i 2012
og informasjonskunnskap

Tom Knudsen

Redaksjonsmedlem Medie 20% i 2012
og informasjonskunnskap

Oddvar Engan

Redaksjonsmedlem Medie 10% til 15.05.2012
og informasjonskunnskap 30 % fra 01.08.2012 - 31.12.2012

Gustav Hårtveit

Redaksjonsmedlem Medie 5 % i 2012
og informasjonskunnskap

Dagny Rosenberg

Redaksjonsmedlem Medie 10% i 2012
og informasjonskunnskap

Jone Nyborg

Fagredaktør Digital
Kompetanse

20 % til 31.07.2012
60 % fra 01.08.2012

Philip Kaspersen

Redaksjonsmedlem
Digital kompetanse

20 % fra 01.08 2012

20 % fra 01.11.2012

Vestfold fylkeskommune
Navn

Posisjon

Stillingsstørrelse

Marion Federl

Fagredaktør norsk /
Språkansvarlig

50 % til 31.07.2012
100 % fra 01.08.2012

Ceclie Eftedal Isaksen

Prosjektansvarlig Ny giv

100 % fra 01.08.2012

Gro Amundsen

Redaksjonsmedarbeider
Service og samferdsel

25 % fra 01.08.2012

Regnskapsoversikt (Vedlegg 2)

Dato: 25/03-2013
kl:10.27/ side: 1

DRIFT pr. D E S E M B E R 2012
Revidert budsjett

Org.sted.: 860 Nasjonal digital læringsarena
Regnskap
hittil

Konto

Leder:

R15/(hele kr.)

Budsjett Over/under- Forbruk i %
hittil
forbruk hittil av årsbud

ÅrsBudsjett

Rest ÅrsBudsjett

Kostnader:
Kjøpte tenester, trekkplikti
Arbeidsgjevaravgift
Budsjettfordeling
Restbudsjett frå ifjor
Bevertning/ Matvarer
Møteutgifter
Honorar sjølvstendig nærings
IT-utstyr
VVS-konsulent
Kjøpte tenester
Vikartenester
Internkjøp
MVA utanfor mva-loven
Overføring til fylkeskommuna
Overføring til andre (privat
SUM Kostnader:

78,300
16,198

10590
10990
11000
11001
11150
11231
11690
12012
12730
12780
12790
12900
14290
14300
14700

65,200,000
4,087,514
13,997
24,937
90,582
13,233
40,000
46,115,541
19,432
700,000
11,200,904
20,447,092
1,580,554
80,340,769 69,287,514

-78,300
-16,198
65,200,000
4,087,514
-13,997
-24,937
-90,582
-13,233
-40,000
-46,115,541
-19,432
-700,000
-11,200,904
-20,447,092
-1,580,554
-11,053,255

.0
-78,300
.0
-16,198
.0 65,200,000 65,200,000
.0 4,087,514
4,087,514
.0
-13,997
.0
-24,937
.0
-90,582
.0
-13,233
.0
-40,000
.0
-46,115,541
.0
-19,432
.0
-700,000
.0
-11,200,904
.0
-20,447,092
.0
-1,580,554
116.0 69,287,514 -11,053,255

11,200,904
57,007,100
8,068,867
-65,200,000
-200,000

.0
11,200,904
.0
57,007,100
.0
8,068,867
.0 -65,200,000 -65,200,000
.0
-200,000
100.0 -4,087,514
115.7 -69,287,514 10,876,871
.0
-176,385
.0
-176,385

Inntekter:
Kompensert mva.driftsreknesk
Refusjon frå fylkeskommunar
Refusjon frå kommunar
Refusjon frå andre (private)
Overføring frå fylkeskommuna
Bruk av bundne driftsfond
SUM Inntekter:
NTO DRIFT
NETTO Nasjonal digital læringsarena
17290
17300
17500
17700
18300
19500

-11,200,904
-57,007,100
-8,068,867
-65,200,000
200,000
-4,087,514 -4,087,514
-80,164,385 -69,287,514
176,385
176,385

10,876,871
-176,385
-176,385

Regnskapskommentarer (Vedlegg 3)
Kommentarer til det enkelte kostnadssted
Kostnadssted: 86010000

Administrasjon

Budsjett kr 3.400.000
Overforbruk - 1.322.807

Redusert budsjett i forhold til 2011. Her er ført et etterslep fra 2011, refusjonskrav fra Rogaland og tilbakebetalt lån til KS.
Dette er hovedårsak til det registrerte overforbruket.

Regnskapskommentarer forts. (Vedlegg 3)
Kommentarer til det enkelte kostnadssted
Kostnadssted: 86010020

Innkjøp

Budsjett kr 1.000.000
Overskudd kr 83.113

Refusjon for tjenester fra Innkjøpsseksjonen i Hordaland fylkeskommune, 100% stilling, samt noen innkjøpte tjenester.
Kostnadssted: 86010030

Arkiv

Budsjett kr 200.000
Overskudd kr 200.000

Må ses i sammenheng med overforbruk på kostnadssted 86014020 Markedsføring/intranett og utvikling av personalmapper
mm.
Kostnadssted: 86010040

Rådgivning

Budsjett kr 800.000
Overforbruk på - 577.616

Ny fastprisavtale med Cerpus as 100% stilling
Kostnadssted: 86010050

Fellesarrangement

Budsjett kr 500.000
Overforbruk kr - 179.349

Nytt kostnadssted. Som distribuert organisasjon gjennomfører NDLA noen fellessamlinger. Kostnadene ble tidligere år fordelt
på redaksjonene og de enkelte medarbeidere, men ble i 2012 samlet på eget kostnadsted. Var i forhold til aktivitet
underbudsjettert.
Kostnadssted: 86012020

Arenatjenester

Budsjett kr 1.800.000
Overskudd kr 441.918

Tjenestene utført av Cerpus as, men fra 01.08.12 overtatt av På nett-redaksjonen med eget budsjett.
Kostnadssted: 86012030:

Teknisk drift

Budsjett kr 3.500.000
Overforbruk - kr 1.567.175

Stort overforbruk pga høy utviklingstakt med mange utrullinger av kode, og større omlegginger i vår tekniske infrastruktur.
Deler av dette finansiert av budsjettregulering i juni.
Kostnadssted: 86012040

Applikasjonsforvaltning

Budsjett kr 3.500.000
Overforbruk - 471.712

Tjenestene ble lyst ut, og NDLA inngikk ny avtale med Cerpus as. Overforbruket ble tatt høyde for i den interne
budsjettrevisjonen, og kostnadsstedet ble tilført kr 500.000.
Kostnadssted: 86012050

Brukerstøtte

Budsjett kr 1.100.000
Overforbruk - kr 257.622

Prisøkning på tjenesten fra Cerpus as pr 01.07.12
Kostnadssted: 86012060

Utvikling

Budsjett kr 6.000.000
Overforbruk - kr 1.439.143

Overførte midler knyttet til NyGiv og yrkesretting ble fordelt i en intern budsjettrevisjon i juni. Utvikling ble da styrket med kr
2.000.000 for å imøtekomme økte utviklingsbehov.

Kostnadssted: 86013000

NDLA skole

Budsjett kr 900.000
Overforbruk - kr 85.695

Dette er NDLAs internopplæring. Kostnader til pedagogisk leder 100% med ansvar for intern opplæring er lagt her.
Kostnadssted: 86014000

Markedsføring

Budsjett kr 400.000
Overforbruk - kr 39.850

Kostnadssted: 86014020

Intranett

Budsjett kr 300.000
Overforbruk - kr 185.254

Dette overforbruket dekkes av overskudd på Kostnadssted: 86010030 Arkiv
Kostnadssted: 86021000, 860210020,
860210030, 860210040

Engelskfagene

Budsjett kr 2.100.000 *)
Overforbruk - kr 1.300.432

Redaksjonen ble i budsjettrevisjonen tilført kr 500.000 i forbindelse med NY Giv og yrkesretting. Her var i tillegg et betydelig
etterslep i refusjonskrav Hordaland fylkeskommune. *) Samlet budsjett for de 4 fagnettstedene.
Kostnadssted: 86022500

Biologi 1

Budsjett kr 2.700.000
Overforbruk - kr 79.288

Kostnadssted: 86023000,
86023020

Matematikkfagene

Budsjett kr 1.900.000. **)
Overforbruk - kr 604.400

Ble i budsjettrevisjon tilført kr 500.000 til yrkesretting av fellesfaget og NyGiv. **) Samlet budsjett begge fagnettstedene.
Kostnadssted: 86035000

Medie- og informasjonskunnskap

Budsjett kr 2.700.000
Overskudd kr 62.465

Kostnadssted: 86037000

Kommunikasjon og kultur

Budsjett kr 700.000
Overskudd kr 586.343

Planlagt innkjøp, forsinket leveranse og fakturering.
Kostnadssted: 86038000

Markedsføring

Budsjett kr 1.000.000
Overforbruk - kr 464.017

Forsinket refusjonskrav for 2011 fra Akershus fylkeskommune.
Kostnadssted: 86041000

Design og håndverk

Budsjett kr 400.000
Overforbruk - kr 130.653

Kostnadssted: 86042000

Elektrofag

Budsjett kr 300.000
Overskudd kr 171.630

Kostnadssted: 86043020

Kokkfag

Budsjett kr 2.700.000
Overforbruk - kr 320.569

Forsinket refusjonskrav fra 2011, Rogaland fylkeskommune.
Kostnadssted: 86044000

TIP

Budsjett kr 400.000
Overskudd kr 213.315

Regnskapskommentarer forts. (Vedlegg 3)
Kommentarer til det enkelte kostnadssted
Kostnadssted: 86053000

Service og samferdsel

Budsjett kr 2.700.000
Overforbruk - kr 340.763

Reforhandling av kontrakt med Amendor AS.
Kostnadssted: 86050000

Naturbruk

Budsjett kr 200.000
Overforbruk - kr 166.381

Kostnadssted: 86060000

Digital kompetanse

Budsjett kr 700.000
Overforbruk - kr 28.134

Kostnadssted: 86090000

Desk

Budsjett kr 6.300.000
Overforbruk - kr 2.147.806

Kr 6.074.866 er kjøpte desktjenester fra Cerpus as, kr 1.413.238 er bildetjenester fra NTB. Bildetjenester må ses i
sammenheng med overskudd på kostnadsstedene 86090060 og 86090070. Overforbruk knyttes særlig til aktiviteter i
prosjektet NyGiv og yrkesretting.
Kostnadssted: 86090020

Produksjonsleder

Budsjett kr 1.400.000
Overforbruk - kr 321.444

Prisøkning på tjenesten fra Cerpus as pr 01.07.12
Kostnadssted: 86090040

Strategiske innkjøp

Budsjett kr 3.300.000
Overskudd kr 2.681.210

Offentlige anbudskonkurranser ble gjennomført for film- og spilltjenester, men kontrakter først inngått i 2013. Avsatte midler
fordelt i budsjettrevisjonen i juni.
Kostnadssted: 86090060

Aktualitetstjeneste

Budsjett kr 1.500.000
Overskudd kr 181.815

Rammeavtale med Scanpix/NTB inngått i mars. Tjenesten ble etablert, men full drift først 01.08.12
Kostnadssted: 86090060

Bildetjeneste

Budsjett kr 2.900.000
Overskudd kr 646.232

Ytterlige kostnader til bildetjenester ført på Desk.
Kostnadssted: 86090070

Bilderedaktør

Budsjett kr 1.100.000
Overskudd kr 272.732

Kostnader knyttet til bilderedaktør også ført på Desk.
Kostnadssted: 86090080

Fagansvarlige «På nett»

Budsjett kr 1.400.000
Overskudd kr 991.045

Manglende og for sent innkommet refusjonskrav fra to fylkeskommuner, Sør-Trøndelag og Finnmark fylkeskommune.
Kostnadssted: 86090090

«På nett»-redaksjon

Budsjett kr 3.650.000
Overskudd kr 283.884

