VITEN 2020
Tilskuddsordningen for de regionale vitensentrene
Besøkstall og undervisningstilbud 2020
I 2020 var det 12 regionale vitensentre, hvorav to var i etableringsfasen. Til sammen hadde 11 av
vitensentrene som var i drift 506 906 besøk i 2020, hvorav 60 prosent var barn. I løpet av året har de
levert 26 190 undervisningstimer til 155 292 elever og lærere.

Koronapandemien
2020 var et svært vanskelig år for vitensentrene pga. koronapandemien. Alle sentrene måtte stenge
våren 2020 og flere måtte stenge på nytt før jul. Dette førte også til forsinkelser for de to nye
sentrene i etableringsfasen, som dermed ikke kunne åpne som planlagt. Til tross for økte besøkstall i
juli, har pandemien ført til nesten en halvering i besøkstallene for hele året, sammenlignet med 2019.
Vitensentrene har i løpet av 2020 utviklet og gjennomført digitale undervisningstilbud. Resultatet har
vært en økning på over 50% i antall undervisningstimer sentrene har levert sammenlignet med 2019.
Undervisningen er faglig forankret i gjeldende lære- og rammeplaner. Alle vitensentrene har tilbud
for skolene i sin region, og de fleste har på plass skriftlige avtaler med aktuelle kommuner.
Tilbakemeldingene fra lærerne viser at en svært stor andel mener at vitensentrene er en
læringsarena som skaper realfagsglede og at vitensentrene er et viktig supplement til
undervisningsløpet i realfag.

Årlig bevilgning
I 2020 fikk vitensentrene tildelt 82,7 mill. kroner fra Kunnskapsdepartementet (KD). I tillegg fikk
vitensentrene en ekstrabevilgning i desember fra KD på 18, 6 mill. kroner for dekke deler av tapte
inntekter pga. koronapandemien.
Styringsgruppen for VITEN fordeler bevilgningen fra KD til de enkelte sentrene. Bevilgningen kan
variere noe fra år til år avhengig av resultatoppnåelse. Tabellen på neste side viser bevilgningen til
det enkelte senter i ordningen for 2020 og 2021.
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Tabell 1: Bevilgning til de regionale vitensentrene fordelt per senter for 2020 og 2021.
Vitensenter
Driftsmidler 2020* Driftsmidler 2021
VilVite
8 500 000
8 772 000
Jærmuseet
8 400 000
8 700 000
Oslo Vitensenter
8 250 000
8 500 000
Vitensenteret i Trondheim
8 100 000
8 300 000
Nordnorsk vitensenter
7 900 000
8 200 000
Inspiria Science Center
7 555 000
8 200 000
Vitensenteret Innlandet
7 000 000
7 200 000
Vitensenteret Sørlandet
7 000 000
7 200 000
Atlanterhavsparken
5 500 000
5 600 000
DuVerden
5 200 000
5 700 000
Vitensenter Nordland
5 000 000
5 100 000
Vitenparken campus Ås
4 300 000
5 100 000
**ViteMeir
2 250 000
*Ikke inkludert ekstrabevilgningen i desember pga. koronapandemien
**Nytt regionalt vitensenter. Tas inn i tilskuddsordningen fra høsten 2021

Mer informasjon om VITEN
På Forskningsrådets nettsider er det mer informasjon om VITEN. Det inkluderer en oversikt over de
regionale vitensentrene, styringsgruppens medlemmer og sentrale dokumenter.
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