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SØKNAD OM TILSKUDD TIL UNDRINGSUKA
Rådmannens innstilling
Det bevilges 35 000 kr til UndringsUka DA til å arrangere UndringsUka i tre uker i skolens
sommerferie. Bevilgningen besastes konto 147000 510000 231000.
Modum kommune ansetter en ungdom som skal arbeide på UndringsUka. Lønnsmidler dekkes
av bevilgningen.

Vedlegg
Søknad om tilskudd til UndringsUka
Kortversjon

UndringsUka er et tilbud til barn og unge som skal begynne i 5.-7. klasse i tre uker
i skolens sommerferie. Tilbudet består av aktiviteter, eksperimenter og leker
knyttet til realfag. I løpet av uka vil deltakerne få være med på opplegg i både
kjemi, biologi, fysikk og programmering. Det er tredje året UndringsUka
arrangeres. Interessen for tilbudet var stor de to første årene. Undringsuka søker
om hjelp fra kommunen til å ansette en ungdom på sommerjobb og tilskudd til
lønnsmidler/videreføring av tilbudet. Kultursjefen synes det er flott at
UndringsUka videreføres og foreslår at det bevilges 35 000 kr til tilsetting av en
ungdom på sommerjobb gjennom kommunen og videreføring av tilbudet.

Bakgrunn
UndringsUka DA søker om tilskudd og bistand fra kommunen til å arrangere UndringsUka for
barn og unge som skal begynne i 5.-7. klasse i tre uker i skolens sommerferie.

Saksopplysninger
Hanna Sofie Kjemperud og Martin Falang er begge fra Modum og studerer realfag ved NTNU
i Trondheim. De er opptatt av realfag og ønsker å øke interessen for realfag og teknologi hos

unge i Modum samtidig som de skaper sommerjobber. De har etablert firmaet UndringsUka
DA for å kunne gjøre dette. Martin må som en del av sin utdanning ha en annen
sommerjobb i år, og de må derfor ansette en ungdom på sommerjobb i 3-4 uker for å
forberede og gjennomføre aktivitetene. De søker om tilskudd til å arrangere UndringsUka
for tredje gang samt hjelp fra kommunen til å ansette en ungdom på sommerjobb.
UndringsUka er et tilbud til barn og unge som skal begynne i 5.-7. klasse i tre uker i skolens
sommerferie og har 16 plasser pr uke. Tilbudet består av aktiviteter, eksperimenter og leker
knyttet til realfag. I løpet av uka vil deltakerne få være med på opplegg i både kjemi, biologi,
fysikk og programmering.

Drøftinger
Realfaglig kunnskap er nødvendig for å løse mange av framtidas utfordringer innen områder
som, klima, energi og samferdsel, men det er likevel mange unge som velger bort realfaglig
og teknologisk utdanning. Tilbud som UndringsUka kan på lang sikt bidra til å øke
realfagsinteressen hos barn og unge.
I 2019 og 2020 var det ikke plasser til alle som ønsket å delta på UndringsUka og
kommunens ferietilbud Sommergøy. Dette viser at det er stort behov for ferieaktiviteter i
Modum og viktig at Undringsuka videreføres.
Et tilskudd fra kommunen vil bidra til at deltakeravgiften kan være det samme som
deltakeravgiften for Sommergøy, 1500 kr. Økonomi kan likevel være en barriere som gjør at
noen ikke har mulighet til å delta på UndringsUka. For å sikre at flere skal ha mulighet til å
delta, er Undringsuka lagt inn i opplevelseskortet.
Kulturetaten har gode rutiner for å ansette ungdom på sommerjobb i ferieaktiviteter, og det
medfører lite ekstraarbeid å ansette en ungdom som skal arbeide på UndringsUka.
På budsjettet for 2021 er det satt av midler til tilskudd til aktiviteter for barn og unge på
konto 147000 510000 231000. Det har de siste årene vært få søknader innenfor dette
området.

Konklusjon
Kultursjefen ser på UndringsUka som et flott initiativ som på lang sikt kan bidra til å øke
realfagsinteressen hos barn og unge og foreslår at det bevilges 35 000 kr til ansettelse av en
ungdom på sommerjobb gjennom kommunen samt videreføring av Undringsuka fra konto
147000 510000 231000.

