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Fra styreleder 

Gode læremidler er avgjørende for kvalitet i opplæringen  !
Læremidler er en del av en helhet som fylkeskommunene etter opplæringsloven skal sikre og utvikle. Alle elever og lærlinger i 
Norge er garantert rett til gratis læremidler av god kvalitet i alle fag, både analoge og digitale.     

Samarbeidet Nasjonal digital læringsarena var i 2013 det viktigste strategiske virkemiddelet som fylkeskommunene brukte for 
å sikre tilgjengelighet og kvalitet av digitale læremidler.  

NDLA skaper resultater igjennom et forpliktende felleskap. Sammen løser fylkeskommunene utfordringer rundt deltagelse og 
medvirkning, innkjøp, produksjon og distribusjon. De ulike eierfylkene vedtar selvstendig og suverent sin deltagelse.   

Det er derfor svært gledelig at Akershus fylkeskommune i 2013 valgte å tre inn igjen i samarbeidet.   NDLA er tuftet på 
prinsippet om at åpenhet er best for læring. Derfor kan skoler benytte seg av læremidlene, uavhengig av om skoleeier deltar 
og bidrar. Høy bruk på NDLA sine sider ved skoler i Akershus var den viktigste årsaken til beslutningen om å tre inn igjen. 

Gjennom NDLA tar fylkeskommunene på alvor at deltagelse fra den enkelte elev og lærer står sentralt i læringsarbeidet. Et 
digitalt læremiddel skal skape rom for mangfold i bruk og individuell tilpasning. NDLA virker i dag som en aktør for deling og 
medvirkning i hele landet.   

NDLA er et initiativ som kun er mulig gjennom et sterkt partnerskap med privat sektor. Gjennom arbeidsfellesskapet i NDLA 
får lærere jobbe tett med leverandører og partnere. Man deler her felles sak; hva kan vi sammen klare å lage av gode åpne 
digitale læremidler. Resultatene inspirerte i 2013 KS sitt hovedstyre til å vedta et langsiktig strategisk hovedmål om å utvikle 
NDLA til å bli en læringsarena for hele grunnopplæringen, i nært samarbeid med fylkeskommuner og kommuner. En 
utvidelse til grunnopplæringen er naturlig, og gir blant annet muligheter til å sette felles fokus på hvordan læremidler kan 
bidra til bedre overgang for elevene når de går fra ungdomsskolen til videregående opplæring. 

Oslo kommune var i 2013 den største brukeren av NDLA. Som den eneste av landets fylkeskommuner står de utenfor 
partnerskapet. NDLA blir aldri sterkere en vår vilje til samarbeid. Innholdet blir bedre og breiere om alle deltar, og som 
styreleder håper jeg 2014 blir et år der alle landets skoleeiere setter deltagelse i NDLA-felleskapet på sin politiske dagsorden.  

!
 

Inge Myklebust 
utdanningssjef i Oppland fylkeskommune 
styreleder for NDLA 

!!!!
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Fra daglig leder 

Året 2013 var et år da NDLA ble satt på prøve !
Ved inngangen til året ble budsjettet redusert med 12 %.  Læreplanene i syv fag ble samtidig endret, og faglig innhold måtte 
revideres på kort tid. Dette var en krevende oppgave, også fordi endringene i læreplanene ikke var vedtatt før i juni.  

NDLA hadde fra 2012 opparbeidet seg solide brukstall, og elever og lærere hadde høye forventinger.  Det ble derfor satt mål 
for økt trafikk og brukertilfredshet for 2013. Resultatene viser at forventningene ble møtt. Sterk trafikkøkning satte i løpet av 
året samtidig større krav til NDLAs tekniske løsninger.  

NDLA klarte i 2013 å nå sine mål. Dette er et resultat av godt prosess- og prosjektarbeid, løpende økonomistyring, og et 
levende kompetansebasert faglig felleskap.  

NDLAs faglige felleskap er virtuelt. NDLA har ikke egne kontorer eller faste møteplasser. Medarbeidere har heller ingen felles 
arbeidsgiver. Alle er frikjøpt gjennom avtaler med både offentlige og private selskap. Dette felleskapet er i stor grad drevet av 
deltakernes faglige nysgjerrighet og entusiasme. Vi får sammen lov å meisle ut bedre læremidler i en tid med fantastiske 
muligheter. Ingen vet i dag hvilken betydning åpenhet og digitalisering har for fremtidens læremidler. Denne bevisstheten 
preger NDLA og vårt arbeid.  

NDLAs innovasjon- og utviklingsstrategi er utadvendt. Vi har i 2013 gjort dette tydelig gjennom deling og forpliktende 
samarbeid med både skoler, ideelle partnere og selskap.  På grunn av kutt i budsjett og store oppgaver rundt revisjon og 
bruksvekst, fikk vi et år der vi ikke startet med nye fag. Det betyr også at vi i liten grad fikk utlyst nye konkurranser i 
markedet. I 2013 løste NDLA i stor grad sitt behov i eksisterende rammeavtaler. På tross av budsjettnedgang klarte likevel 
NDLA å bruke rundt 66% av sitt budsjett i markedet. NDLA vil i de neste årene starte opp flere nye fag. Dette betyr at NDLA 
får anledning til å utlyse flere konkurranser, og nye tilbydere kan komme til. 

2013 var et år som ga medarbeidere i NDLA stor arbeidsbelastning. I et stimulerende og krevende fagfelleskap skal man 
oppleve å bli ivaretatt, også når en har mindre overskudd. Overprestasjon over tid er ikke noe vi skal planlegge for, selv om 
det er fristende.  

Som daglig leder vil jeg gi en stor varm takk til alle våre medarbeidere og partnere. 2013 ble et år vi skal være stolte av.  

!
 

Øivind Høines 
Daglig leder 
NDLA 

!
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1. Om NDLA 

1.1 Styret  
NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid, IS, etter kommunelovens § 27. I 2013 hadde NDLA 17 eiere, etter at Akershus 
meldte seg ut med virkning fra 01.12.2012. Akershus fylkesting vedtok ny innmelding i samarbeidet 23. september 2013, 
med virkning fra 01.01.2014. NDLAs styre består av ett medlem fra hver eier, oppnevnt av fylkestinget. Med unntak av 
Rogaland har alle valgt utdannings- eller opplæringssjefen/opplæringsdirektøren som medlem av styret. 

*) 	 Styrets leder fra august 2013  
**) 	 Styrets leder fram til august 2013  
***) 	 Overtok fra 1. september 2013 for tidligere utdanningssjef Bjørn Larsen, som satt fram til 31. august 2013 

Fylkeskommune Navn Stilling

Oppland Inge Myklebust *) Utdanningssjef

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 Fylkesopplæringssjef

Rogaland Erlend Jordal Fylkespolitiker

Sogn og Fjordane Bekka Skaasheim Direktør for opplæring

Sør-Trøndelag Inger Johanne Christensen **) Direktør for utdanning

Telemark Helge Galdal ***) Utdanningssjef

Troms Sedolf Slettli Utdanningssjef

Vest-Agder Arly Hauge Utdanningssjef

Vestfold Øyvind Sørensen Direktør for utdanning

Østfold Einar Wium Fylkesdirektør for opplæring
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1.2 Styrets arbeidsutvalg (AU) 
Styrets arbeidsutvalg ivaretar styrets oppgaver i løpende kontakt med NDLA, mellom styrets møter. Styrets arbeidsutvalg 
bestod i 2013 av følgende personer: 

Arbeidsutvalgets sammensetning 01.01.2013 – 23.08.2013:  
Leder: Jan Helge Attrås, Buskerud og Østlandssamarbeidet 

Medlemmer:  
Stein Kristiansen, Aust-Agder og opplæringsregion Sør-Vest  
Lisbeth Sandtrøen, Finnmark og opplæringsregion Nord 

Arbeidsutvalgets sammensetning 23.08. 2013 – 31.12.2013  
Leder: Lisbeth Sandtrøen, Finnmark og opplæringsregion Nord 

Medlemmer: 
Stein Kristiansen, Aust-Agder og opplæringsregion Sør-Vest  
Jan Helge Attrås, Buskerud og Østlandssamarbeidet 

Vararepresentanter 
Opplæringsregion Sør-Vest: Opplæringsdirektør, Svein Leidulf Heggheim, Hordaland 
Østlandssamarbeidet: Tore Gregersen, Oppland 
Opplæringsregion Nord har ikke oppnevnt vararepresentanter til arbeidsutvalget. 

1.3 Styringsaktiviteter 	

Styret for NDLA har i 2013 hatt fire møter og har behandlet 41 saker. 
Arbeidsutvalget for NDLA har i 2013 hatt to møter og behandlet 17 saker.	


1.4 Dialog og service	

NDLA har en kontaktperson hos hver eier, en fylkeskontakt. 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 ulike 
nyhetsbrev om aktiviteter og hendelser i NDLA. NDLA forventer at informasjon som sendes fra NDLA, videreformidles til 
aktuelle mottakere i virksomhetene. 

I 2013 ble et tettere samarbeid mellom NDLA og fylkeskontaktene etablert, ved at et arbeidsutvalg ble opprettet, FKAU. 
Dette forumet består av en fylkeskontakt fra hver opplæringsregion. 

FKAU har i 2013 bestått av: 

Opplæringsregion Nord: Frode Kyrkjebø, Sør-Trøndelag fylkeskommune 
Opplæringsregion Sør-Vest: Tore Wersland, Rogaland fylkeskommune 
Østlandssamarbeidet: Anne Kristin Huse, Hedmark fylkeskommune	


1.5 Konferanser og skolebesøk	

Fylkeskontakter, rektorer og lærere henvender seg jevnlig til NDLA med ønsker om presentasjoner og opplæring i bruk av 
NDLAs faglige ressurser. NDLA besøkte 12 enkeltskoler for opplæring i 2013.    

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 også representert med egne innlegg om NDLA  på konferanser i Sør-Afrika, Montenegro og Tyskland. Denne 
aktiviteten er knyttet til NDLAs utmerkelse i European Public Reward 2011. 

NDLA | Nasjonal digital læringsarena | Årsmelding for 2013	 "                                                                                                  10



!
2. NDLAs virksomhetsmodell 

NDLA har en prosessorientert virksomhetsmodell. Virksomhetsmodell og styringsstruktur ble sist justert da mange fag endret 
status fra utvikling til drift, høsten 2012. Ved utgangen av 2013 er det etablert enda en ny enhet, NDLA interaktiv, og all 
fagutvikling er lagt under en egen leder for fagutvikling. Dette betyr at kjerneaktivitetene er organisert i flere team: fagutvikling, 
teknisk utvikling, applikasjonsforvaltning, NDLA interaktiv, På nett-redaksjonen og desk-tjenester. 

2.1 Arbeidsfellesskapet 
Arbeidsfellesskapet NDLA har ingen egne ansatte, men disponerer medarbeidere med fylkeskommunale stillingsressurser og 
medarbeidere fra privat sektor.  

Fra fylkeskommunale stillinger disponerte NDLA  26,3 stillinger i første halvår av 2013, fordelt på 51 personer. Andre halvår 
av 2013 disponerte NDLA 18,7 stillinger fordelt på 27 personer. Her var daglig leder, flere administrative stillinger, 
økonomimedarbeider og innkjøpsstøtte, og ellers medlemmer i fagredaksjoner og På nett-redaksjonen.  

For fylkeskommunalt ansatte inngår NDLA avtaler om disposisjon over stillingsressurser for en gitt periode. Avtalene kan 
prolongeres så lenge det er behov. Avtalene inngås mellom NDLA og fylkesadministrasjonen.  

NDLA kjøpte i samme periode tjenester i det private markedet, og hadde i hele 2013 medarbeidere fra privat sektor der 
deltakelse i NDLA var regulert og avtalefestet gjennom kontrakter. Største leverandør var Cerpus AS som har hatt 
omfattende leveranser innenfor to større kontrakter, “Støttetjenester” og “Applikasjonsforvaltning”. Det arbeidet opp mot 15 
ansatte i Cerpus AS daglig for NDLA. Det gjelder produksjonssjef, rådgiver, ulike desktjenester og stillinger innenfor 
applikasjonsforvaltning og teknisk utvikling. Cerpus AS har videre kjøpt flere årsverk i teknisk utvikling fra underleverandører 
som Amendor AS  og Seria AS  for å være leveringsdyktig i kontraktene ovenfor. NTB Scanpix leverte bilde- og 
aktualitetstjenester, og NDLA kjøpte tjenesten bilderedaktør fra NTB. 

2.2 Utvikling gjennom partnerskap og samarbeid 
Det er i dag mange aktører som arbeider med åpne digitale læremidler. Deling og samarbeid er i dag en del 
innovasjonsstrategien for nye kunnskapsinitiativ. Det er derfor naturlig for NDLA å bidra til dette, både nasjonalt og 
internasjonalt. NDLA har i 2013 etablert partnerskap med ideelle organisasjoner som Khan Academy og PhET. 

2.2.1 Khan Academy 
24. mai 2013 inngikk NDLA en avtale med Khan Academy om at NDLA skal være deres offisielle partner i Norge. Avtalen 
gikk ut på å oversette hovedelementene i Khan Academy til norsk, slik at vi får en norsk versjon av dette åpne nettstedet 
med store mengder læringsressurser. Kahn Academy arbeider for at alle i hele verden skal ha gratis tilgang til gode digitale 
læremdiler. De er derfor en naturlig samarbeidspartner for NDLA.  Samarbeidet med Khan Academy kan på sikt tilføre NDLA 
mye. Dette gjelder både innhold, teknologi, metodikk for big data og læringsanalyse. 

2.2.2 PhET 
PhET er en stiftelse med base i University of Colorado at Boulder som utvikler simulatorer for bruk i realfagsundervisning. 
Alle simulatorer distribueres på frie lisenser. NDLA fikk i 2013 status som gullpartner (http://phet.colorado.edu/nb/about/
sponsors).  NDLA bidrar med oversettelse av PhET-nettstedet og simuleringene til bokmål og nynorsk. NDLA utvikler også 
oppgaver som knytter sammen norske læreplanmål med simuleringene fra PhET. Oppgaver og oversatte simuleringer 
publiseres på ndla.no i 2014. 
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2.2.3 Forskningsformidling 
Etter initiativ fra Havforskningsinstituttet ble NDLA med i et samarbeid om «virtuelt klasserom» om bord på forskningsskipet 
G.O. Sars. NDLA var med på det transatlantiske forskningstoktet 1.–23. mai 2013, og jobbet tett med forskerne. Det ble 
utviklet en nettside for strømming via satellitt og publisering av blogg, filmer, oppgaver og forskningsartikler som passet for 
flere fag i videregående skole. Livesending fra forskning midt i Atlanteren og formidling av kontakt direkte mellom forskere og 
skoleklasser, var både utfordrende og spennende nybrottsarbeid som vakte oppsikt og gav positiv respons fra både 
brukerne og våre samarbeidspartnere. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3. Viktige hendelser i 2013 

3.1 Akershus fylkeskommune kom tilbake 
Akershus fylkeskommune meldte seg ut av samarbeidet med virkning fra 01.12.2012 og var ute hele 2013. Akershus 
fylkesting vedtok i møte 23.09.2013 å melde seg inn igjen, med virkning fra 01.01.2014. I løpet av det året Akershus var ute 
av samarbeidet, hadde Akershus fylkeskommune en sterk økning i bruken av NDLA . Den økte bruken var en viktig faktor for 
ny innmelding. 

3.2 Læreplanrevisjoner – NDLA i mål til skolestart  
Utdanningsdirektoratet gjennomførte i skoleåret 2012–2013 en revisjon av læreplanene i fellesfagene engelsk, norsk, 
samfunnsfag, naturfag og matematikk 1T, 1P og 2P med virkning fra skolestart 2013. NDLA vedtok å revidere NDLAs 
fagtilbud i disse fagene til skolestart høsten 2013. Endringene i læreplanene for fellesfagene ble først vedtatt 20. juni 2013. 
NDLA klarte likevel å være på lufta med fagressurser som tok høyde for reviderte og nye kompetansemål i alle sju fag til 
skolestart 2013. På dette tidspunkt hadde til sammenligning ingen av de etablerte forlagene rukket å revidere sine læreverk. 

3.3 Besøksrekord i eksamensperioden 
Totalt besøk på ndla.no: 
Oversikten og grafen under viser totalt besøk på ndla.no i 2013 (blå linje) sammenlignet med 2012 (oransje linje). 

Toppnotering 2013:  
Fjorårets toppnoteringer var i mai og dermed i forbindelse med eksamensforberedelser. Vi kunne notere tidenes høyeste 
besøkstall onsdag 22. mai 2013 med 45.263 antall besøk og like bak mandag 27. mai med 44.888. 

Målepunkt 2012 2013 Endring  i  prosent

ndla.no 4  799  181 7  022  812 +  46,33
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Tabellen under viser besøk på ndla.no fordelt på de ulike fylkene, i 2012 og 2013, og vi ser de prosentvise endringene. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Fylke Besøk  2012 Besøk  2013 Endring  i  prosent

Akershus 294  392 591  180 +  100,81

Oppland 136  712 243  880 +  78,39

Øs<old 194  597 314  100 +  61,41

Finnmark 55  066 87  312 +  58,56

Telemark 159  901 251  814 +  57,48

Vest-‐Agder 184  286 274  819 +  49,13

Ves<old 188  748 275  357 +  45,89

Møre  og  Romsdal 184  481 267  276 +  44,88

Oslo 810  607 1  139  129 +  44,48

Troms 139  751 200  972 +  43,81

Buskerud 264  157 372  304 +  40,94

Nordland 198  070 273  261 +  37,96

Sør-‐Trøndelag 291  869 399  950 +  37,03

Sogn  og  Fjordane 99  329 135  304 +  36,22

Rogaland 511  660 686  482 +  34,17

Nord-‐Trøndelag 146  553 192  589 +  31,41

Hordaland 555  515 719  812 +  29,58

Hedmark 131  123 164  766 +  25,66

Aust-‐Agder 89  158 107  877 +  21,00
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4. Fornøyde brukere 

4.1 På nett-redaksjonen 
På nett-redaksjonen har i 2013 hatt fire til seks medarbeidere i ulike stillingsstørrelser. På nett-redaksjonen ble etablert først i 
2013, og året har i stor grad vært brukt til å utforme arbeidsoppgavene. Redaksjonen har ved utgangen av 2013 ansvar for 
24 fagnettsteder på ndla.no, og har i tillegg hatt ansvar for deling.ndla.no. Følgende arbeidsoppgaver har vært prioritert: 

• Brukerkontakt gjennom sosiale medier og kontaktskjema/tilbakemelding 

• Etablering av nyhetsbrev for distribusjon på e-post 

• Brukerkontakt gjennom skolebesøk, messer, konferanser etc. 

• Aktualisering og påfyll på fag i drift gjennom innkjøp (NTB) og egenproduksjon 

• Feilretting og oppdatering av innhold 

• Innholdsproduksjon  på YouTube-kanalen 

• Samarbeidsprosjekt med Telemark fylkeskommune rundt delingsarbeid, og teknisk utvikling om deling.ndla.no 

• Oppfølging av fagansvarlige  

• Diverse forbedringstiltak i samarbeid med desken 

• NDLA-TV – utprøving og evaluering 

4.2 Fagansvarlige lærere 
På nett-redaksjonen har et nettverk av lærere med ansvar for fagligpedagogisk innhold for fag i drift. Disse er rekruttert ved 
utlysning av stillingsressurser, og det har vært flere søkere til stillingene. Våren 2013 hadde vi fem eksterne fagansvarlige, i 
høstsemesteret åtte.  

Bruk av eksterne fagansvarlige skal 

• dekke NDLAs behov for faglig kompetanse vedrørende spørsmål og feilmeldinger, samt bidra til å holde fagene 
oppdatert 

• bidra til nytt innhold gjennom arbeid i egen klasse 

• følge fagressursene ut i skolen og høste erfaringer fra bruk 

Fagansvarlige har en betalt stillingsressurs. I tillegg får skolen/klassen som deltar, en pott. De fagansvarlige utgjør en viktig 
ressurs for fag i drift, både med tanke på faglig kvalitet og god brukerkontakt. Første toårsperiode med eksterne 
fagansvarlige går til 31.07.2014, og ordningen skal evalueres. 

4.3 Pilotskoler som tester ut	

Pilotskoler/-klasser får en godtgjøring fra NDLA for å bistå fagansvarlige/-redaktør med avtalte oppgaver. Aktuelle oppgaver 
er å samle erfaringer fra bruk, gi tilbakemeldinger på eksisterende og planlagt innhold, samt bidra med innhold. Det er 
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inngått tre pilotklasseavtaler i 2013, men en regner med at antallet vil øke med romsligere budsjettrammer i 2014, da 
erfaringene med bruk av pilotklasser er gode. 

4.4 Brukerkontakt 
Kontinuerlig kontakt med brukere har vært definert som et eget ansvarsområde, og ansvaret har vært lagt til en stilling med 
“brukerkontakt” som tittel. Arbeidet med å utvikle NDLAs tilbud innen tema brukerkontakt har både omfatter utprøving av 
ulike arenaer og utvikling av tiltak og kommunikasjonsmåter. NDLA har kontakt med brukere via følgende kanaler: 

1. Kontaktskjema på nettsidene 

2. Kommentarfelt på nettsidene 

3. Sosiale medier som Twitter, Facebook og Google+ 

4. Nyhetsbrev på e-post (abonnement) 

5. Besøk på skoler, samlinger, fagnettverk mv. 

6. Deltakelse på konferanser og messer med stand og innlegg 

I løpet av høsten har NDLA hatt en jevn økning i alle kanaler. Det synes som ulike grupper bruker ulike kanaler, og det taler 
for en fortsatt brei satsing. Facebook er så langt den kanalen som direkte genererer flest klikk på ndla.no. Alle direkte 
henvendelser blir besvart samme dag, og feilmeldinger i hovedsak utbedret i løpet av en uke. 

Gjennom dialog med brukere opplever NDLA fortsatt stor etterspørsel etter informasjon, utover det man greier å gi gjennom 
dagens kanaler. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5. Produksjon av 
læringsressurser 

Utvikling, produksjon og publisering av nye læremidler har hatt hovedfokus også i 2013. Sju av de eksisterende fagene fikk 
revidert læreplan med virkning fra skolestart 2013. Noen nye fag ble også ferdigstilt til skolestart 2013. For andre fag ble 
ferdigstilling utsatt til høsten 2014. 

"  

Fellesfaget samfunnsfag var blant de fagene som ble revidert våren 2013.  
Faget har fått ny forside med vekt på aktuelle hendelser, og en egen menyinngang for yrkesrettede undervisningsopplegg 
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"  

Mange fag har tatt i bruk NDLAs nye interaktive verktøy H5P.  
Biologiredaksjonen har laget mange spennende interaktive oppgaver, blant annet et spill om dyrenes organsystem 

5.1 Flere oppgaver – mer interaktivitet 
Høsten 2013 ble fokus satt på oppgaveproduksjon i alle fag som var under utvikling. H5P ble utviklet av Amendor as i 
samarbeid med NDLA som et redaksjonelt verktøy for produksjon og publisering av interaktivt innhold i html5-format. H5P-
verktøyet eksisterte kun i en beta-versjon i produksjonsperioden, men gjennom utprøving lærte deltakerne mye om det å 
lage interaktive oppgavetyper, og om pedagogiske, visuelle og tekniske begrensninger knyttet til slike oppgavetyper. 

"  
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En betaversjon av NDLA film er nå tilgjengelig på  
https://ndla.no/nb/node/130693

https://ndla.no/nb/node/130693
https://ndla.no/nb/node/130693


5.2 Film på ndla.no 
NDLA inngikk høsten 2012 en rammeavtale med Norgesfilm om tilgang til filminnhold og utvikling av tekniske løsninger som 
gjør at filminnhold fra Filmrommet kan vises sømløst som en integrert del av et undervisningsopplegg i fag på NDLA. I 2013 
har NDLA kjøpt rettigheter til å vise 25 filmklipp, og tilgjengeliggjort en spillefilm og to kortfilmer. Høsten 2013 ble det 
gjennomført en mindre spørreundersøkelse ved 25 skoler for å stadfeste behovet for en slik tjeneste. Tilbakemeldingen var 
udelt positiv. En antar likevel at utvalget av film må være langt mer rikholdig enn det pilotprosjektet tillot før en kan måle reell 
brukerinteresse. 

5.3 Teknisk utvikling. Prioriterte områder 
NDLA er totalt avhengig av velfungerende tekniske løsninger for produksjon og visning av læremidlene. For å kunne nå 
målene for 2013 ble det satt i gang 12 tekniske utviklingsprosjekt. Fokus har vært på å forbedre eksisterende funksjonalitet, 
sikre teknisk stabilitet og tilrettelegging for overgang til nye standarder. En viktig del av utviklingsaktivitetene er derfor å 
gradvis legge bedre til rette for en enklere og mer oversiktlig arkitektur, slik at videre utvikling fremover kan skje med lavere 
kostnad og risiko. 

"  

Nytt design på ndla.no fra skolestart 2013 

De største tekniske utviklingsprosjektene i 2013: 

1. H5P: utvikling av nytt og plattformuavhengig oppgaveverktøy  

2. Topics: forbedret støtte for flerspråklighet og forberedelse for integrasjon med ordbøker etc. 

3. Min læring: funksjoner for individuell tilrettelegging av læringsaktivitet 

4. Design: inkrementell utvikling av design for ndla.no 

5. FYR: støtte for undervisningsopplegg og gruppesamarbeid 

6. Drift: bedre ytelse og større stabilitet til tross for stadig større og mer komplekse løsninger 
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"  

Eksempel på flervalgsoppgave laget I H5P 

5.4 Teknisk drift og applikasjonsforvaltning 
Den tekniske plattformen til NDLA består av 29 tjenester (f.eks. ndla.no og deling.ndla.no) og 42 virtuelle servere. Dette er en 
kompleks løsning der oppetid på ndla.no er avhengig av at mange eksterne tjenester fungerer. I 2013 var total oppetid på 
løsningen 99,95 %. Dette tallet inneholder både planlagt nedetid og uforutsette hendelser. Teknisk drift har i 2013 jobbet 
godt med å sikre stabilitet i løsningen. Trekker man fra planlagt nedetid gjennom året, så har ndla.no ved utgangen av 2013 
en oppetid tett opp mot 100 %.  

Tjenesten har i 2013 hatt som mål å forbedre stabilitet i driftsmiljøet og forbedre ytelse på tjenesten. Dette har medført at til 
tross for løpende driftssetting av nye tjenester, så har responstiden på ndla.no gått ned (positivt for bruker) fra januar til 
desember. 

5.5 FYR – fornyet satsing på deling 
NDLA har på oppdrag fra eierne og fra Kunnskapsdepartementet også i 2013 hatt ansvaret for FYR-prosjektets 
delingstjeneste fyr.ndla.no. Det har vært stor aktivitet knyttet til informasjon, opplæring i bruk og deling av kvalitetssikrede 
ressurser. Fra statlig hold satses det fortsatt på yrkesretting, og FYR videreføres. Prosjektet ble for 2013 utvidet til også å 
inkludere fellesfaget naturfag. NDLA har i dette arbeidet hatt et nært samarbeid med KD, samt de nasjonale sentrene for 
skriving/lesing, matematikk, fremmedspråk og naturfag, og i økende grad med fylkeskommunenes FYR-lærere.  

Statistikken under viser at delingsaktiviteten på nettstedet hadde en god økning i 2013, sammenlignet med året før.   

"  
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NDLA har hatt stor aktivitet rettet mot prosjektdeltakere, blant annet ved bruk av Facebook og Twitter, og har i tillegg deltatt 
på FYR-samlinger både nasjonalt og internasjonalt, i Cape Town og Berlin, med informasjon og innspill. 

5.6 Desk – med fokus på kvalitet 
NDLA Desk tilbyr en rekke tjenester som produksjonsstøtte, og inngår i produksjonslinjen for både fag i utvikling og fag i drift. 
NDLA Desk har ansvar for sluttkontroll av innhold levert til publisering samt ansvar for publisering av innhold.  

Desk fungerer som en pool av medarbeidere, og de sentrale arbeidsoppgavene er: 

1. deskledelse 

2. innholdspublisering 

3. kvalitetskontroll 

4. sammenstilling 

5. innholdsforvalting 

6. produksjonsstøtte 

7. statistikk 

Desk har bidratt til en effektiv produksjons- og publiseringsflyt. Gjennom kontroll før publisering har en sikret at publisert 
innhold fungerer tilfredsstillende for sluttbruker. Teknisk kvalitet og opphavsrettslige forhold er særlig blitt kontrollert.   

ndla.no består av ca. 127 000 enkeltstående innholdselementer, og det er tilfredsstillende å registrere at NDLA ikke har hatt 
noen større kvalitetsmessige utfordringer på innhold dette året. Det er meldt svært få formalfeil på innhold, og det er heller 
ikke meldt noen brudd på opphavsrett. En har hatt færre enn ti ekstra publiseringsrunder med bakgrunn i feil på innhold. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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6. Støttetjenester 

Støttetjenestene i NDLA består av administrasjon med personalforvaltning, økonomifunksjon med regnskapsføring og arkiv. I 
tillegg samordnes hele anskaffelsesområdet med faglig bistand fra innkjøpsseksjonen i Hordaland fylkeskommune. Tekniske 
støttetjenester består av teknisk drift, applikasjonsforvaltning, brukerstøtte og en rekke desk-tjenester og alle tjenester kjøpt i 
markedet. Alt dette er omtalt tidligere som del av Produksjon. 

Ressursen som har vært avsatt til personalforvaltning, har også i 2013 vært lav. Våren 2013 hadde NDLA 57 medarbeidere 
fra fylkeskommunene, høsten 2013 var antallet redusert til det halve. Virksomheten ble endret fra fagredaksjoner i arbeid 
med fagutvikling, til drift av ferdigstilte fag organisert i en På nett-redaksjon. Omstillingen krevde fleksibilitet og god 
administrasjon av personalressursene NDLA disponerte fra fylkeskommunene. 

Intern informasjon ivaretas av et Intranett, indla.no. Et forprosjekt har utarbeidet plan for fornyet satsing på om.ndla.no. 

6.1 Innkjøp 
66 % av NDLAs netto kostnader har i 2013 gått til innkjøp i markedet. NDLA frikjøper 100 % stillingsressurs fra 
innkjøpsseksjonen i HFK, og får faglig bistand i anskaffelsesprosessene. I 2013 har NDLA gjennomført tre større 
konkurranser, lagt ut på Doffin. Disse gjaldt språktjenester (språkvask, korrektur og oversetting), og tilgang til bildebaser og 
bilderedaktør. I tillegg er det gjennomført en konkurranse som gjelder digitale læremidler, i første rekke i forbindelse med  
læreplanrevisjonene våren 2013. 

NDLA forvalter store kontrakter, og kontraktoppfølging og styring har blitt en sentral aktivitet som øker i omfang. 

6.1.1 Hva kjøper NDLA i markedet? 
Av netto kostnader på 58 mill. kjøper NDLA for ca. 38 mill. i markedet. Kostnadene er i regnskap fordelt på rådgivning, 
fagredaksjonelle innkjøp (DLM og språktjenester), ulike tekniske tjenester, desk, bildetjenester og film-/spill-tjenester. 

"  
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7. Økonomi 

Hordaland fylkeskommune som juridisk enhet, står for den sentrale regnskapsføringen for NDLA, med økonomimedarbeider i 
75 % stilling. 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. Hver fylkeskommune sender et samlet refusjonskrav i en felles mal til Hordaland 
fylkeskommune tre ganger pr år. Rutinene synes godt innarbeidet, og alle utestående refusjonskrav er mottatt i tide. 

7.1 Inntektsgrunnlag 
Inntektsgrunnlaget er i 2013 basert på bidrag på kr 400,– per elev fra alle fylkeskommunene, unntatt Oslo og Akershus 
fylkeskommune. Grunnlaget for fakturering er elevtallet i fylket, basert på tall i SSBs utdanningsstatistikk. 

7.2 Regnskapsoversikt 
NDLA har i 2013 fått overført kr 57 975 000 fra de sytten fylkeskommunene. Dette er kr 	1 141 000 mer enn budsjettert. 
Regnskapet for 2013 viser et regnskap i balanse med et samlet overforbruk på kr –23 000. 

 

"  

Resultat i forhold til budsjett i vedlegg 2 
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7.3 Nøkkeltall 2011 - 2013 
Det har vært noe ulik praksis når det gjelder føring av interne kjøp og refusjoner fra fylkeskommunene. Basert på en 
regnskapsoversikt fra de siste tre årene, ser vi her hvordan kostnadene er nokså stabilt fordelt mellom kjøp i markedet og 
bruk av tjenester og medarbeidere i fylkeskommunene. 

7.4 Regnskapskommentar 
Kostnadene i regnskap for 2013 kan i tråd med virksomhetsmodellen fordeles på styring, kjerneaktiviteter/produksjon og 
støttetjenester. 

Styring 
Administrasjon er lønnsbudsjett for administrative stillinger; daglig leder, pedagogisk leder, leder for støttetjenster, 
økonomimedarbeider og ansvarlig for personalforvaltning. Strategiske innkjøp og rådgivningstjenester ses også som del av 
styring. I forhold til budsjettramme, hadde vi her et overforbruk på kr - 506 570 

Støttetjenester  
Administrative støttetjenester i NDLA utgjorde 250 % stillinger i Administrasjon. I tillegg kom innkjøpsstøtte, markedsføring/ 
intranett, arkiv og fellesarrangementer. Budsjettrammen var for disse tjenestene kr 1 150 000, og med et overforbruk på kr - 
132 609.  

Produksjon 
Kjerneaktivitetene i NDLA er produksjon og forvaltning av læremidler. 

Faglig utvikling 
I budsjett for 2013 ble det avsatt kr 16 560 000 til fagredaksjonelt arbeid og fagutvikling inkludert læreplanrevisjoner og 
oppgaveprosjektet. I regnskap fremkommer et underforbruk i forhold til opprinnelig budsjett på kr 867 000. 

På nett-redaksjonen 
Forvaltning av læremidlene som er utviklet, ble i 2013 lagt til en På nett-redaksjon som styrte aktiviteten innenfor en tildelt 
ramme på kr 5 600 000, med et underforbruk på kr 180 274. 

Servicedesk 
En samling eksterne desktjenester er støttetjenester organisert med egen teamleder under Produksjon. Samlet 
kostnadsramme som inkluderer kostnadsstedene desk, brukerstøtte, bildetjenester og bilderedaktør, var i budsjett kr 9 250 
000, og hadde et underforbruk på kr 532 000. Applikasjonsforvaltning er på samme måte organisert med egen teamleder 
innenfor produksjonsprosessen, budsjettert til kr 4 600 000, med et underforbruk på kr 600 071. 

Teknisk utvikling 
Innenfor kostnadsstedet teknisk utvikling er det et overforbruk på kr - 3 226 389. Dette kan delvis forklares med at utgifter i 
læreplanprosjektet som var avsatt til å tilpasse innhold til nettbrett (konvertering av flashinnhold til HTML5), er gjennomført og 
kontert innenfor prosessen teknisk utvikling. Økt budsjettramme på kr 1 141 000 bidrar til å dekke overforbruket. 

!
!

År
Kostnader  
inkl. mva

Kostnader  
eks. mva

Refusjoner  
fylkeskommunene %

Kjøp i markedet 
eks. mva %

2011 kr 71 400 000 kr 62 500 000 kr 19 400 000 34 kr 38 500 000 66

2012 kr 80 300 000 kr 69 100 000 kr 22 700 000 33 kr 46 400 000 67

2013 kr 67 000 000 kr 58 100 000 kr 19 700 000 34 kr 38 300 000 66
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Vedlegg  

A.	 Oversikt over faglige innganger 
Tabellen under gir en oversikt over NDLAs fagtilbud innen utgangen av året 2013. 

Begrepet “Fullverdig” er brukt for å beskrive en faglig læringsressurs som er jevngod med eller bedre enn 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. 

“Fullverdig og revidert” viser til de fagene som er revidert i henhold til reviderte læreplaner som trådte i kraft ved skolestart 
høsten 2013. 

I noen fag har NDLAs læringsressurser status som “Faglig inngang”. Det er innganger som tilbyr gode digitale læremidler, 
men som foreløpig ikke dekker hele læreplanen. 

!
Fag Vg1 Vg2 Vg3/Påbygging Fagnettsteder

Fellesfag

Engelsk Fullverdig og revidert 1

Kroppsøving Fullverdig Fullverdig Fullverdig 3

Matematikk 1P Fullverdig og revidert 1

Matematikk 1T Fullverdig og revidert 1

Matematikk 2P/2T Fullverdig og revidert 1

Naturfag Fullverdig og revidert Fullverdig og revidert 2

Norsk Fullverdig og revidert Fullverdig og revidert Fullverdig og revidert 4

Samfunnsfag Fullverdig og revidert 1

Yrkesprogram

Design og håndverk Fullverdig 1

Elektrofag Faglig inngang 1

Romteknologi Fullverdig 1
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Helse- og omsorgsfag Fullverdig 1

Barne- og ungdomsarb. Fullverdig Faglig inngang 2

Helsearbeiderfag Fullverdig Faglig inngang 2

Restaurant og matfag Fullverdig 1

Kokkefag Faglig inngang 1

Service og samferdsel 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 Fullverdig 1

Matematikk S1 Fullverdig 1

Matematikk S2 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 3 Fullverdig 1

Markedsføring og ledelse 1 Fullverdig 1

Medie og informasjonskunnskap 1 Fullverdig 1

Medie og informasjonskunnskap 2 Fullverdig 1

Til sammen 44

Fag Vg1 Vg2 Vg3/Påbygging Fagnettsteder
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B.	 Resultat i forhold til budsjett 

"  !
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I samarbeid med Khan Academy:



CC 12. 06. 2014 NDLA

Oversettelse av Khan Academys ressurser



Et interfylkeskommunalt samarbeid:
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