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SAK 1 Drøfting av status og arbeidsform videre for Internt fagråd for formidling.

-

Randi Wenche Haugen la fram følgende spørsmål:
Hvordan har fagrådet jobbet?
Har dere hatt rådgivende funksjon eller beslutningsmyndighet på noen felt?
Hvordan ønsker vi å jobbe videre?
Hva er fagrådets funksjon, mål og oppgaver?
Hvem rapporterer vi til?
Det kom fram mye historikk om fagrådets arbeidsform, mål og oppgaver. Grundig drøfting av
hvilken funksjon fagrådet skal ha videre. Behov for å avklare og nedfelle noen punkter om
hva rådet skal være, hvem skal delta, hvilke oppgaver skal rådet behandle, hvor ofte skal det
møte og hvordan det skal arbeide.
VEDTAK: Internt fagråd for formidling ber formidlingssjef RWH utarbeide utkast til
vedtekter for fagrådet etter innspillene som kom fram i møtet.

SAK 2 Strategi og oppgaver for NTNU Vitenskapsmuseet 2016 -2020

Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
Besøksadresse
E-post:
Erling Skakkes gate 47
formidling@vm.ntnu.no
Trondheim
Årets museum i Norge 2010 http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet

Telefon
+ 47 73 59 21 44
Telefaks
+ 47 73 59 21 36

Formidlingssjef
Randi Wenche haugen
Tlf: + 47 918 74 119

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Drøfting av veien videre viste et klart ønske fra fagrådet om å arbeide mer strategisk med
både mål, strategier og gjennomføring av planer. RWH la fram sin analyse av status og en
mulig vei videre for formidling ved NTNU Vitenskapsmuseet.
VEDTAK: Fagrådet ga sin enstemmige tilslutning til RWH sin analyse av situasjonen og
strategi for veien videre. Seksjonene SA, SAK og SN vil invitere RWH til å presentere denne
analysen for seksjonene så snart som mulig.

SAK 3 Forslag til navneendring
Navneendring har vært drøftet tidligere i Internt fagråd for formidling. Randi W. Haugen la
fram nytt navneforslag «Fagråd formidling NTNU Vitenskapsmuseet».
VEDTAK: Nytt navneforslag «Fagråd formidling NTNU Vitenskapsmuseet» ble enstemmig
vedtatt.

SAK 4 Langsiktig strategisk utstillingsplan for VM
Formidlingssjef RWH la fram sine tanker rundt behovet for en langsiktig strategisk utstillingsplan
for NTNU Vitenskapsmuseet. Viktig å komme i forkant med en lang planleggingshorisont som vil
minimere både krevende og kostbare ad hoc arbeidsmåter ved museet. En slik strategisk forankret
plan vil også styrke kvaliteten og innholdet på formidlingen på sikt. Deltagerne i fagrådet har
diskutert dette i flere år og mener en slik plan må være en høyt prioritert oppgave for fagrådet
framover. Drøfting rundt oppgaver det nærmeste året viste tydelig hvordan «alt henger sammen
med alt». Avklaring i riktig rekkefølge haster på flere felt. Et eksempel er arrangement som skal
tilbys «Den kulturelle skolesekken» i 2017. De må meldes inn til skolene allerede 1. desember
2015. Mange ideer myldret fram i møtet.
Fagrådet identifiserte 7 relevante og tilgjengelige plattformer for formidling fra NTNU
Vitenskapsmuseet:
 Egne løpende arrangement i helger og ferier
 NTNU Kveld – Foredrag med NTNU ‘s fagfolk fra bredden av fagfelt på arena Dokkhuset
 Egne utstillinger
 Internasjonale vandreutstillinger
 Skoletjenesten
 Digital plattform med utstillinger
 Ringve botaniske hage
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VEDTAK: Fagrådet ber seksjon for formidling om at kalenderen for arrangement våren 2016
ferdigstilles primo desember. Behov for fagfolk i arrangementene må meldes inn så tidlig som
mulig for å få dem til å forplikte seg til deltagelse. Formidlingssjef ber alle seksjonslederne lage et
notat med sine egne ideer og forslag til aktivitet i tre kategorier: Hva kan gjennomføres raskt og
uten stor kostnad? Hva kan gjennomføres på litt lengre sikt? Hva må/bør gjennomføres på lang sikt?
Dette legges fram i neste møte den 15. desember 2015 hvor planer for 2016 skal drøftes.

Neste møte er 15. desember 2015

