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Forord

Nasjonal!digital!læringsarena!(NDLA)!
er det største initiativet for frie åpne læringsressurser i Norge. Gjennom NDLA har landets fylkeskommuner (alle med unntak 
av Oslo) inngått et samarbeid om å kjøpe inn og tilrettelegge gratis læremidler for den videregående skolen på internett. 
Lærere fra hele landet bidrar i egne dedikerte fagredakjoner. NDLA er nå etablert som den største offentlige innkjøper av 
digitale læremilder. !!!!!

2010 var et år som for NDLA var preget av utvidelse i antall fag og redaksjoner, større tekniske og innholdsmessige 
utviklingsoppgaver, og implementering av prosessorientert virksomhetsmodell. Brukerstatistikken viser økt bruk ved 
skolestart, og bruken økte videre ut skoleåret. Den økonomiske kontrollen har vært god, på tross av høy endringstakt.

Øivind!Høines
Leder, NDLA
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1. Organisering

1.1!Styret!

Marit!Schønberg
Fylkesutdanningssjef, Nord-Trøndelag fylkeskommune
Styreleder

Svein!Erik!Fjeld
Direktør for opplæring, Hordaland fylkeskommune

Tore!Gregersen
Fylkesopplæringssjef, Hedmark fylkeskommune

Magne!Nesvik
Direktør for opplæring, Rogaland fylkeskommune

Nasjonal!digital!læringsarena!(NDLA)!
har vist seg som et vellykket virkemiddel for fylkeskommunen til å bidra til å oppfylle Opplæringslovens ansvar om gratis 
digitale og trykte læremidler og digitalt utstyr.

NDLA gir fylkeskommunene muligheten til å løse oppgaver i fellesskap som den enkelte fylkeskommune vanskelig kan løse 
hver for seg.

Marit!Schønberg
Styreleder
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1.2!Prosessorientert!virksomhetsmodell

Leder for NDLA: Øivind Høines

Administrative prosesser

Kjerneprosesser - Produksjon

Støtteprosesser

Operativt styre

Utvikling Planlegging

Ressursforvaltning Kommunikasjon

Produksjons-
planlegging Evaluering

NDLA-skolen:
Intern opplæring

Applikasjonsforvaltning
IT-drift

Produksjonsstøtte
(faglig/ped., innkjøp, juridisk, teknisk)

Administrativ støtte

Ressursstøtte
(arkiv, intranett etc.)

Ekstern støtte
(fra FK-administrasjonene)

Sammenstilling

Etablere
fagredaksjoner

Anskaffelser og
egenproduksjon

Desk og
publisering
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1.3!Virksomheten!i!NDLA!2010
Antall engasjerte fra fylkeskommunene: ca 50 frikjøpte lærere og andre.

Antall frikjøpte årsverk fra fylkeskommunene: 33-34 

• Administrasjon/prosjektledelse: 450% frikjøpte ressurser.
• Prosjektleder (HFK), leder styringsprosesser (RFK), støttetjenester 

• (NTFK), pedagogisk leder (MRFK), økonomimedarbeider (HFK)
• Innkjøpsstøtte: 50% stilling fra BTV
• Ansvar for fagredaksjoner

• Telemark: fagredaksjon Engelsk,
• Rogaland: fagredaksjon Elektrofag og Restaurant og matfag
• Vest-Agder: fagredaksjon !Matematikk og Medier og informasjonskunnskap 
• Vestfold: fagredaksjon Norsk 
• Nord-Trøndelag: Fagredaksjon i Helse og sosialfag, Helsearbeiderfag, Barne og ungdomsarbeiderfag, Kroppsøving, 

Naturfag, Biologi 1
• Akershus: Markedsføring og ledelse
• Sør-Trøndelag: Samfunnsfag
• Hordaland: Teknologi og forskningslære
• Nordland: Historie
• Møre!og!Romsdal: Service og samferdsel

• Innkjøpte redaksjonelle tjenester:
• Teknikk og industriell produksjon: Avtale med Norsk Industri prolongert.
• Design og håndverk: Avtale med NRK prolongert.

• Publisering av fagressurser finansiert av Utdanningsdirektoratet (smale fag)
• Romteknologi vg3
• Kultur og kommunikasjon 1 - 3

• Personer engasjert eksternt / kjøpte tjenester i markedet:
• Teknisk leder, produksjonsleder, brukerstøtte, utviklingstjenester og rådgivning: Cerpus AS
• Billedredaktør: Scanpix

Rekruttering!i!2010#
Fagredaksjoner etablert 1. februar 2010: 

• Biologi 1
• Markedsføring og ledelse 1
• Medie og informasjonskunnskap 1
• Service og samferdsel
• Historie
• Teknologi og forskningslære 1, 

Andre tjenester:

• Billedredaktør fra oktober 2010.

Avsluttede!prosjekter!2010
Avtaleperioden ble avsluttet for to medarbeidere; en fagredaktør ønsket å avslutte engasjementet, og for en fagredaktør ble 
engasjementet avsluttet fordi faget ikke ble videreført etter avsluttet prosjektperiode. Arenaprosjekt ble avsluttet 31. juli 2010, 
Digital kompetanse ble avsluttet 31. desember 2010.

Årsmelding for 2010" 5



Årsmelding for 2010" 6



2. Styringsaktiviteter

Liv!Heidrun!Heskestad
Ansvarlig for styringsprosesser

2.1!Styre
Det ble avholdt 6 styremøter som i hovedsak legges i tilknytning til møtene for et samlet fylkesutdanningskolleium, FFU. FFU 
orienteres i sine møter om aktuelle saker i NDLA.

Styreseminar: Finvågseminaret 30.06-2.07.2010, et seminar for strategiske drøftinger mellom styret og ledelsen i NDLA.

2.2!Sentrale!eksterne!kontakter
18 fylkeskontakter for samarbeid mot fylkeskommunene. Det har vært to møter for disse i 2010. Disse er ansvarlige for tiltak i 
egne fylkeskommuner/virksomheter, og bruker NDLA aktivt for å hente inn folk som kan bidra til opplæring i bruk av 
fagressursene !i NDLA.

Kontakt med KD har i hovedsak vært knyttet til Forleggerforeningens klagesak til ESA, der NDLA har bidratt med innhold til 
svar på forespørsler fra ESA. 

NDLA leder styringsgruppe for Kommunikasjon og kultur, og er ansvarlig for rapportering til Utdanningsdirektoratet.

2.3!Markedsføring
NDLA har også i 2010 benyttet nettstedet om.ndla.no i ekstern kommunikasjon, har utgitt regelmessige nyhetsbrev og har 
tilbudt effekter med NDLA-logo for salg. 

Av andre tiltak kan nevnes:

• Deltakelse på BETT (januar)
• Stand på Skoleforum(februar) 
• Stand på Faglig-pedagogisk dag på UIB (februar) 
• Bred deltakelse på Dei gode døma, Bergen
• Representert på It’s learning sin årlige brukerkonferanse 
• Representert på Fronter sin årlige brukerkonferanse
• Representert på Go open
• Presentasjoner og stand på NKUL 
• Landssamling 21. - 22.09.2010 
• Presentasjon på Online-Educa Berlin

NDLA har deltatt med representanter på fylkeskommunale samlinger og har besøkt skoler i hele landet for opplæring i bruk 
av fagressursene.

2.4!Stipendordning
Styret vedtok stipendordning for fagredaktører som hadde avsluttet utviklingsarbeidet av ressurser på ndla.no. Ordningen gir 
fagredaktør et stipend på kr.10.000.- for hvert redaktørår, og med et maksimumsbeløp på kr. 30.000,-.
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3. Kjernevirksomhet

Jarle!Ragnar!Meløy
Ansvarlig for kjerneprosesser

3.1!Utvikling!av!fullverdige!læremidler!og!tilleggsressurser

På!ndla.no har læremidlene ved utgangen av 2010 !nådd ulik status i forhold til læreplanane. Et fag har et utviklingsløp på 
tre år. I løpet av denne utviklingsperioden vil faget nå status som fullverdig læremiddel. I det ligger det at læremiddelet kan 
erstatte læreboka i faget, dersom det er ønskelig. Et fullverdig læremiddel på ndla.no gir læreren valget mellom å bruke for 
eksempel tekst, simuleringer, video og / eller lyd for å arbeide med et kompetansemål. På den måten har læreren et bredere 
utvalg når det gjelder metode og mulighet for å tilpasse opplæringen.

Alle læringsressursene som blir publisert på ndla.no sin fagarena er kvalitetssikret med hensyn til faglig, didaktisk og språklig 
innhold. I fag der summen av læringsressursene ikke er slik at vi kan kalle det et fullverdig læremiddel, vil hver enkelt 
læringsressurs derfor være gode tilleggsressurser i opplæringen.

Normalt vil derfor læremiddelressursene hos ndla.no utvikle seg fra å være gode tilleggsressurser i et fag, til å bli fullverdige 
læremidler i faget.
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Under tabellen er merking og fargekoding mer inngående kommentert:

VG1 VG2 VG3!/!Påbygging
Norsk Vg1 Norsk Vg2 Norsk Vg3/Påbygging
Kroppsøving Vg1 Kroppsøving Vg2 Kroppsøving Vg3
Samfunnsfag

** Historie Vg2 ** Historie Vg3
**Historie Vg3 påbygging

* Markedsføring og ledelse 1 - 
programfag (2011)

* Medie- og informasjonskunnskap !1 - 
programfag (2011)

* Medie- og informasjonskunnskap 2 - 
programfag (2012)

Kommunikasjon og kultur 1 Kommunikasjon og kultur 2
Kommunikasjon og kultur 3

Engelsk Vg1 * Internasjonal engelsk - programfag 
(2011)

* Engelskspråklig litteratur og kultur - 
programfag (2012)

*Samfunnsfaglig engelsk programfag 
(2012)

** Fremmedspråk I/II
Naturfag Vg1 * Biologi 1 programfag (2011)
Matematikk 1T
Matematikk 1P Matematikk 2P

* Matematikk R1 – programfag (2011) * Matematikk R2 – programfag (2012)
* Matematikk S1 – programfag (2011)? * Matematikk S2 – programfag (2012)
** Teknologi og forskningslære 1 - 
programfag

Restaurant og matfag * Kokk og servitør Vg2 (2012)
Helse og sosialfag Helsearbeiderfag

Barne- og ungdomsarbeiderfag
Design og håndverk
Elektrofag Romteknologi
Teknikk og industriell prod.
* Service og samferdsel (2011) *** IKT-servicefag

*** Reiseliv
*** Salg, service og sikkerhet
*** Transport og logistikk

Digital kompetanse
13!(15) 11!(19) 5!(12)

Fullverdige!læremidler
De fagene som er oppført i tabellen uten stjernemerking,har i 2010 kommet lengst i utviklingsarbeidet og ble ved utgangen 
av året vurdert å være fullverdige læremidler til skolestart 2011.
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*!Under!$utvikling!–!tilleggsressurs!
De fagene som i tabellen er merket med ei stjerne, er tilgjengelige som tilleggsressurser. Tidspunktene for når læremidlene i 
disse fagene når status som fullverdige læremidler, er avhengig av hvilke ressurser som blir satt inn i utviklingsarbeidet.

**!Planlagte!–!ikke!satt!i!utvikling
Fag som i tabellen er merket med to stjerner er planlagt opprettet, men ikke satt i utvikling, eller utviklingen er midlertidig 
terminert. 

***!Lagt!til!rette!for!oppstart!-!ikke!bestemt
De fagene som er merket med tre stjerner har en spesiell status. Under arbeidet med læremidlene på Vg1 innen 
yrkesfagprogrammene er det naturlig å legge til rette for å gå videre med utvikling på Vg2-nivå. Tilsvarende ble gjort for 
Helse- og sosialfag, der vi har utviklet tilbud i Barne- og ungdomsarbeiderfag og Helsearbeiderfag på Vg2-nivå, og for 
Restaurant og matfag der læremidler i Kokkfag er under utvikling.

3.2!Tiltak!for!økt!kvalitet
Det er i 2010 gjennomført en rekke tiltak for å øke kvaliteten på de publiserte læremidlene. Det er utarbeidet Språklige 
retningslinjer for NDLA, Kvalitetskriterier for DLM, det er avholdt regelmessige produksjonsmøter og fagredaktørsamlinger.

3.2.1!Utviklingsprosjekt:!Desk
Opprettelse av en egen desk som en del av NDLAs kjerneprosess ble vedtatt 22.01.10:

”Styret vedtar at det skal etableres en desk for NDLA. Denne vil ta over ansvaret for sammenstilling, språklig og grafisk 
kvalitetssikring, og publisering av innhold. Oppgaven i desk løses i samspill med valgt leverandør for webredaktørtjenester 

(Cerpus AS), og en pool av særlig kvalifiserte redaksjonsmedarbeidere. Produksjonsleder vil være leder for desk”.

Organisatorisk ble arbeidet i første omgang igangsatt som et eget prosjekt med umiddelbar iverksettelse. Produksjonsleder 
Jarle Ragnar Meløy og konsulent Geir Stranda har delt på oppgaven med å lede prosjektet.

Prosjektet har i 2010 jobbet målrettet med kvalitetsforbedring, kompetansheving og organisasjonsutvikling, samtidig som en 
har tatt seg av den løpende produksjonen. Særlig har språklig kvalitetsforbedring hatt høy fokus, og da i samarbeid med 
eksterne, profesjonelle språkvask- og oversettelsestjenester. Tilbudet i desken har også blitt utvidet til å gjelde drift av arena, 
bildetjenester og bildekjøp. I så måte kan det fremheves at Scanpix AS, Norges ledende bildebyrå, etter forutgående 
utlysning i markedet, ble valgt som leverandør.

Desken har 01.01.2011 følgende stillinger/roller :

• Leder desk
• Bilderedaktør
• Innholdsforvalter
• Kvalitetskontrollører
• Pedagogisk ansvarlig
• Ressurspool for sammenstilling

Disse gjennomgår, bearbeider og publiserer et tresifret antall innholdsnoder (sider) hver dag i ukedagene. I tillegg overvåkes 
innhold på ndla.no!og Delingsarenaen mer eller mindre kontinuerlig. Brukerkontakt, kommentarmoderering og dialog via 
sosiale medier har også blitt prioritert. Desken rådgir redaksjonene i en rekke innholdsmessige spørsmål.

Stillingene bekles av medarbeidere fra Fylkeskommunene, Cerpus AS og Scanpix AS. Prosjektet har også avdekket behov 
for i det videre arbeide å rekruttere følgende spesialkompetanse:

• Språklig ansvarlig
• Teknisk ansvarlig (Mediarikt innhold og interaktiviteter)
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3.2.2#Utviklingsprosjekt:!Skalering
Bakgrunnen for prosjektet var at NDLA så at den tekniske løsningen ikke skalerte godt nok ift

• antall forventede brukere
• nye tjenester (krever pålogging)
• behov for å kunne ta "snapshots" av innholdet til bruk for arkiv, eksamen etc

På bakgrunn av dette, samt en vedtatt prioritering av utviklingsoppgaver for NDLA i 2010, ble det innhentet et tilbud og 
inngått avtale med vår valgte driftsleverandør Softspring AS på ny arkitektur. 

I arbeidet med å etablere en ny arkitektur ble det lagt til grunn at NDLA skal tilby digitale læremidler som skal være minst like 
tilgjengelig som tradisjonelle læremidler. Det betyr at både responstid og tilgang må være svært god. Dette inkluderer selve 
innholdet, medier og de strukturer som er nødvendig for å kunne navigere i innholdet. Dette er en type tjenester som ikke er 
avhengig av pålogging, og det var ønskelig med en type struktur/arkitektur som gjør det mulig å arkivere forskjellige stadier 
av tilbudet og som var så lett-drevne at man kan oppsette egne servere med ndla-innhold på skolenes lokalnett.

NDLA ønsket også at det skulle opprettes en arena for deling der elever og lærere kunne samhandle om produksjon av 
læringsressurser, lage egne noder, laste opp filmer og presentasjoner, merke eksterne ressurser som relevante ift 
kompetansemål, annotere på innhold etc. Dette er en samling tjenester med samlebetegnelse: arena.ndla.no som krever 
pålogging, hvor tjenstene snakker sammen, kommuniserer med øvrige tjenesteleverandører og hvor den samlede 
innholdsproduksjonen samles og tilgjengeliggjøres på ndla.no.
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4. Støttetjenester

Annemor!Korsnes
Ansvarlig for støtteprosesser

4.1!Ny!virksomhetsmodell!
Imlementering av prosessorientert styrings- og virksomhetsmodell (RIS, roller i samarbeid) i NDLA etter avsluttet 
prosjektperiode desember 2009. Styringsaktiviteter og strategiarbeid i prosjektledelsen er nå basert på metoden.

4.2!Opplæringsaktiviteter
• Organisert som NDLA- skole
• Intern trinnvis opplæring med nye fagredaktører og redaksjonsmedlemmer
• Internseminar - Skoleskipet Vesterålen 30.08.2010 - 2.09.2010 

4.3!Økonomistyring
Det er utarbeidet Retningslinjer for fagredaktørens økonomiansvar, retningslinjer for årsoppgjør, for budsjettarbeid og 
refusjoner fra fylkeskommuner med redaksjonsansvar, og økonomistøtte for fagredaksjonene.

4.4!Innkjøp!
NDLA gjennomførte 4 offentlige anbudskonkurranser og flere mindre konkurranser.

• Tilbud på DLM i fag 
• Rammeavtaler for fototjenester og levende bilder. 
• Parallelle rammeavtaler for språktjenester, språkvask og oversetting.
• Evaluering

Forbedret anskaffelsesprosess og leveranseoppfølging med faglig støtte fra BTV. Det er uviklet malsett for 
kravspesifikasjoner, kontrakter, tilleggsbestillinger, anskaffelsesprotokoll

4.5!Regnskap
Sentral regnskapsføring er lagt til Hordaland Fylkeskommune. Regnskapsrapport for 2010 viser et samlet overforbruk på 1 
million. Overskudd fra 2009 på kr 2.673.054 er inntektsført i regnskapet for 2010. 

Utgangspunktet er en totalramme på kr 62.458.979 (eks. mva). Ved fratrekk av utgifter til lønn, reise og administrative 
kostnader på til sammen kr 25.756.672, har NDLA i budsjettåret 2010 brukt 58.8 % av sine midler til kjøp i markedet. Av 
disse er 19.349.683 millioner (30,9% av totalbeløpet) knyttet opp til fagspesifikke kjøp. Kostnader knyttet til læremidler og 
tjenester som går på tvers av fag kommer i tillegg til de fagspesifikke utgiftene.
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5. Brukerstatistikk

5.1.Besøk!på!nettstedet

Når vi sammenligner første halvår skoleåret 2010/2011 (høsten 2010) med samme periode skoleåret 2009/2010 (høsten 
2009), finner vi noen hovedtrender:

• Totalt besøkstall har økt fra 497 038 til 792 596, altså en økning på 59 %.
• Antall sidevisninger har økt fra 2 298 066 til 3 158 646.
• Av trafikkildeoversikten ser vi at direktetrafikken (direkte oppslag på nettstedet) til nettstedet er redusert fra 50% til 40%. 

Trenden er at brukerne av nettstedet i større grad enn tidligere går inn via søkemotorer.
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Grafen over viser en generell økning i bruken av ndla.no pr. elev i første halvår 2010/2011 sammenlignet med samme 
periode ett skoleåret tidligere. Datagrunnlag er et estimat for antall elever i Vg1 og er satt til 40% av den totale elevmassen i 
den videregående skolen. Dette tallet er selvsagt svært usikkert, men uansett gir dette et bilde av forskjellene mellom fylkene.

5.2!Besøk!pr.!fag
Grafen under viser hvilke fag som har størst andel i prosent av besøkene i første halvdel av skoleåret 2010/2011.
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Naturfag er det klart mest besøkte faget med 26% andel av besøkene. Tallmaterialet baserer seg på besøk på fagforsiden til 
fagene og er ikke basert på treffene til hvert enkelt side i faget. Statistikken er derfor noe usikker, men skal likevel gi en 
indikasjon på hvilke fag som er mest brukt.

Vi ser også at fellesfagene, de fagene med lengst utviklingstid og de fagene som betegnes som fullverdige læremidler, er de 
mest besøkte fagene.
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