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Kort om UndringsUka
UndringsUka er et ukelangt, realfagbasert sommeraktivitetstilbud for barn og unge i Modum
og omegn. Opplegget arrangeres tre ulike uker i sommerferien og er for barn som begynner i
5.-7. klasse etter sommeren. Gjennom spennende eksperimenter, aktiviteter og leker knyttet
til realfag og teknologi får deltakerne prøve seg på mye nytt og interessant de ellers ikke får
gjort. Målet med UndringsUka er å øke realfag- og teknologiinteressen blant unge i
kommunen, noe som er nyttig da disse kompetanseområdene er svært fremtidsrettet.
Initiativtakerne bak UndringsUka er Hanna Sofie Kjemperud og Martin Falang. Begge er
oppvokst i Modum og studerer for tiden ved NTNU i Trondheim. Hanna har en bachelorgrad
som kjemiingeniør og tar nå en mastergrad i molekylærmedisin, mens Martin tar en
sivilingeniørgrad innen kybernetikk og robotikk. I fremtiden ønsker vi begge å flytte tilbake
igjen til hjemkommunen, og vi mener det er synd at når vi er ferdige med studiene våre vil
det være begrenset med relevante jobber innenfor realfag og teknologi i Modum. Vi mener at
tiltak som UndringsUka på lang sikt kan bidra til å øke den generelle realfagsinteressen i
kommunen, og dermed også etterhvert skape flere lokale jobbmuligheter for folk med
realfagsbakgrunn.

Tidligere erfaringer
UndringsUka har nå vært arrangert både sommeren 2019 og 2020 med stor suksess. Antall
plasser på UndringsUka ble fylt opp begge årene. I 2019 hadde vi totalt 48 deltakere, mens
vi i 2020 grunnet koronasituasjonen reduserte dette antallet til 36. Begge rundene med
UndringsUka har blitt arrangert på Nordre Modum Ungdomsskole (NMU) i Vikersund, og
opplegget ble holdt de to første og den nest siste uken i skoleferien. Gjennomføringene av
ukene gikk veldig fint, og tilbakemeldinger fra deltakere og foresatte tilsa at alle var svært
fornøyde med tilbudet. Mer detaljert informasjon om disse tilbakemeldingene og hvordan
gjennomføringen i fjor gikk generelt er gitt i vår tidligere utsendte Årsrapport for UndringsUka
2020. Det er på bakgrunn av foregående års gode opplevelser og tilbakemeldinger at vi vil
arrangere UndringsUka i 2021 også, da det helt klart har blitt et populært tilbud i Modum.

Forretningsmessige betraktninger
UndringsUka gjennomføres av selskapet UndringsUka DA, hvor Hanna Sofie Kjemperud og
Martin Falang er ansvarlige deltakere. UndringsUka sin visjon er å vekke realfags- og
teknologiinteressen hos barn og unge i lokalsamfunnet.
Kort forklart er forretningsideen bak UndringsUka å tilby ukelange opplegg i løpet av
sommerferien, der barn og unge kan melde seg på til å være med på våre aktiviteter,
eksperimenter og leker knyttet til realfag og teknologi. UndringsUka tilbyr et opplegg tre
forskjellige uker med 16 plasser per uke (12 med koronarestriksjoner), som gjør at totalt 48
(36) barn vil ha muligheten til å delta. Én uke deltakelse på UndringsUka koster 1500,- per
person. Tilbudet er for barn og unge i Modum og omegn som begynner i 5.-7. klasse etter
sommeren. I tillegg til inntekter fra påmeldingsavgiften vil sponsormidler være en viktig
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inntektskilde for UndringsUka, og vi har her vært veldig heldige med våre
samarbeidspartnere foregående år som følge av et givende lokalmiljø.
UndringsUka føyer seg inn ved siden av Sommergøy som et sommeraktivitetstilbud i Modum
kommune. Stor pågang på både UndringsUka og Sommergøy har vist at det er rom for
begge disse tilbudene i kommunen. UndringsUka priser seg på samme nivå som
Sommergøy og er i tillegg en del av Opplevelseskortet som følge av støtte fra kommunen,
noe som gjør tilbudet tilgjengelig for mange. Det er også verdt å nevne at Forskerfabrikken,
et lignende realfaglig tilbud i andre kommuner, har dobbelt så høy deltakeravgift som
UndringsUka. I tillegg til denne prisforskjellen er UndringsUka et mer lokalt tilbud med færre
deltakere per leder, noe som gjør UndringsUka mer attraktivt.

Økonomi for UndringsUka 2021
Budsjettet for UndringsUka 2021 kan sees i Vedlegg 1. Dette budsjettet er basert på nok et
år med koronarestriksjoner og dermed også reduserte inntekter fra påmeldingsavgifter.
Midler fra Modum kommune har ikke blitt lagt inn som inntektskilde i årets budsjett. Dette er
fordi vi håper å få støtte fra kommunen i form av ansettelse av en leder til, da Martin ikke har
mulighet til å jobbe som leder under opplegget i 2021. Lønn til en ekstern leder er derfor
heller ikke tatt med under utgiftsposten, og arbeidsgodtgjørelse er redusert for Martin.
Arbeidsgodtgjørelsene for begge er beregnet på bakgrunn av antall timer som brukes til
planlegging samt gjennomføringen av opplegget.

Søknadsbeskrivelse
Som tidligere nevnt ønsker vi i år å søke Modum kommune om støtte i form av ansettelse av
en leder til. Grunnet annen sommerjobb så vil Martin ikke ha mulighet til å jobbe som leder
på UndringsUka i 2021, men han vil fortsatt være med på planleggingsfasen. Det er mye
ekstra papirarbeid og informasjon man må sette seg inn i for å ansette en leder til i
UndringsUka. Dette er noe vi ikke har mulighet til å gjøre i tillegg til normal planlegging og
organisering av UndringsUka ved siden av fulltidsstudier. Det er derfor ønskelig at
ansettelsen skjer fullstendig via Modum kommune, altså at lederen er ansatt i kommunen og
arbeider som leder på UndringsUka de tre gjennomføringsukene i sommerferien. Etter
samtale med Bente Lyngholm Røste fra kommunen virker det som om dette skal være
gjennomførbart.
En stilling som leder i UndringsUka vil innebære tre uker som aktivitetsleder i skoleferien
sommeren 2021. En vanlig arbeidsdag vil strekke seg fra kl. 0800-1600 med lunsjpause midt
på dagen, hvor deltakerne vil være til stede fra kl. 0900-1500. Dagene består av
forberedelser av dagens aktiviteter før deltakerne kommer, gjennomføring av planlagt
opplegg sammen med deltakerne, og rydding/vasking av utstyr etter deltakerne drar hjem.
De ulike aktivitetene og eksperimentene som gjennomføres i løpet av uken er varierte, og
eksempler på tidligere opplegg har vært programmering av LEGO-roboter og micro:bits,
kjemieksperimenter som elefanttannkrem og vulkanutbrudd, samt laging av stødighetsspill
og egg i fallskjerm. Det er ønskelig at den eksterne lederen er over 18 år og har erfaring
med realfag, minst fra videregående skole og fortrinnsvis fra høgskole eller universitet.
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Personen må også trives med å arbeide med barn, men vi anser ikke at tidligere erfaring
med dette må være et krav.
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Vedlegg 1
Inntekter
Beløp

Kommentar

Deltakeravgift

Forutsatt deltakeravgift på 1,500,og 12 deltakere pga.
54,000 kr koronarestriksjoner.

Støtte fra Sparebank 1
Modum

50,000 kr

Sponsormidler

Forutsatt samme sponsor som i
10,000 kr 2020.

Totalt

Dette er 35,000,- mindre enn hva
vi fikk i fjor da vi i år ønsker en
annen avtale med Modum kommune
der denne støtten går til lønn av
114,000 kr eksternt ansatt.

Utgifter
Estimert totalpris

Utstyr til forsøk,
aktiviteter og eksperimenter
Frukt

Kommentar

Pga. større forutsigbarhet mtp.
korona, ser vi i år for oss at vi
kommer opp på prisnivået fra 2019
igjen for utstyrsutgifter. I 2020 ble
dette kuttet grunnet usikkerhet
50,000 kr rundt gjennomføring.
Antatt sponset av Spar Vikersund
0 kr slik som foregående år.

Pizza og brus til avslutning

3,000 kr

T-skjorte, barn og voksne

Hver deltaker får hver sin
t-skjorte. Lavere enn utgiften fra
6,000 kr 2020 grunnet endring av leverandør.

Diverse

1,000 kr

Arbeidsgodtgjørelse
Totalt

Dette er samlet lønn for begge
ansvarlige i selskapet. For 2021 vil
denne posten være redusert grunnet
at Martin ikke skal jobbe som leder
under gjennomføringen og Modum
kommune bidrar med lønn til den
70,000 kr eksternt ansatte.
130,000 kr
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Totalt
Beløp

Kommentar

Utgifter

130,000 kr

Inntekter

114,000 kr

Overskudd fra i fjor
Totalt

16,000 kr
0 kr
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