Naturfagsenteret
Postboks 1106 Blindern0317 Oslo
Telefon: 22 85 53 07/22 84 56 81
E-post: post@natursekken.no
Internett: www.natursekken.no

Kontrakt for deltakelse i Den naturlige skolesekken
(nedenunder kalt prosjektet)
mellom
Naturfagsenteret
og
………skole………..
v/………rektor……..

Denne avtalen er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk
godkjenning.
Rektor undertegner og sender tilbake et eksemplar i papirform til Naturfagsenteret

Til skoleleder og prosjektleder ved ………..skole
Skolen tildeles midler fordi vi anser at undervisningsopplegget har potensiale for å fremme elevenes
forståelse for bærekraftig utvikling. Skolen tildeles midler under forutsetning av at minst to lærere fra to
ulike fag deltar på regionale samlinger og konferansen i DNS gjennom skoleåret 2019/20. Her legges det
opp til at deltakerne utveksler erfaringer om hvordan undervisningsopplegget deres kan bidra til å øke
elevenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger for bærekraftig utvikling.
Det forutsettes også at prosjektet blir godt forankret hos ledelsen og blir integrert i skolens strategiske
plan. Dette er viktig for at skolen skal kunne drive prosjektet videre etter prosjektperioden i DNS.
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Kontraktsvilkår for deltakelse i Den naturlige skolesekken (DNS)
1. Beskrivelse av skolens prosjekt i DNS
Tidspun Aktivitet i
kt –
Den naturlige Prosjektleder
frist!
skolesekken
Sep. 2019

Regionsamling.

Juni august
2019

Kontrakt med
Naturfagsenteret

Skolens ansvar
Skoleledelse

Påmelding av to lærere (fra ulike fag)
fra prosjektet til regional samling.
Leser kontrakten.

Kontaktpersoner

Skolens nettsider

Informasjon til
skolens ansatte og
skoleeier

Dersom skolens prosjekt omtales i
media, skal deltakelse i DNS være
formidlet i reportasjen.
Prosjektleder informerer i fellestid.

Sep.
2019

Fakturering

30. nov
2019
7. februar
2020
April 2020

Underveisarbeid

Sender inn underveisarbeid i skolelab

Konferanse

Skoleåret
2019/20

Tverrfaglige
samarbeids-møter

Påmelding av to lærere fra DNSprosjektet til konferansen.
Påmelding av to lærere innenfor
DNS-prosjektet til regional samling.
Prosjektleder gjennomfører minst to
tverrfaglige møter på skolen innenfor
DNS-prosjektet.
Informerer og deler sine erfaringer
fra DNS-prosjektet.

Regional samling

Erfaringsdeling
for skolens
ansatte
Skolebesøk

14. juni
2020

Årsrapport
Spørreundersøkelse

Prosjektleder inviterer sin
regionkontakt på skolebesøk. Et
utvalg av skoler vil få besøk.
Sender årsrapport i skolelab.no, samt
3 publiserbare bilder fra prosjektet.
Lærere involvert i prosjektet besvarer
spørreundersøkelsen i DNS.

Tilrettelegger for deltagelse av to lærere
fra DNS-prosjektet til samling.
Rektor skriver ut, signerer og sender
tilbake et eksemplar i papirform med
brevpost til Naturfagsenteret.
Skolen oppnevner to lærere fra to ulike
fag som skal være ansvarlig for
rapportering og møtedeltakelse i
prosjektet, og sørger for klare avtaler om
frikjøp til planlegging av skolens prosjekt
Legger ut informasjon om deltakelse i
DNS på skolens nettsider.
Skoleleder setter av tid i fellestiden på
skolen til informasjon om DNSprosjektet ved skolen.
Informere skoleeier om deltakelse i DNS.
Elektronisk faktura på tildelt beløp skal
være sendt innen 15.10.2019. Info her
https://www.natursekken.no/c1187999/ar
tikkel/vis.html?tid=2056051
Setter av tid til tverrfaglig arbeid med
underveisarbeid på skolen.
Skoleleder oppfordres til å delta.
Tilrettelegger for deltagelse av to lærere
fra DNS-prosjektet til samling.
Skoleleder tilrettelegger for minst to
møter internt der lærere i et tverrfagligteam i prosjektet får tid til å samarbeide.
Legger til rette for deling av erfaringer
fra DNS-prosjektet for hele personalet
minst en gang i løpet av skoleåret.

Skoleleder dokumenterer hvordan
skolens prosjekt er forankret ved skolen.
Skoleleder besvarer en
spørreundersøkelse.

Tekster og bilder som blir sendt inn i prosjektet vil bli brukt på ulike måter på Naturfagsenterets nettsider
og i rapporter.
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2. Kontaktperson
2.1. All kontakt med Naturfagsenteret rettes til post@natursekken.no eller til skolens regionkontakt:
http://www.natursekken.no/c1187995/artikkel/vis.html?tid=2102112
2.2. Skolen vil få veiledning fra en regionkontakt fra en lærerutdanning i sin region for skoleåret
2019-2020.

3. Tidsramme – prosjektperiode
Fra starttidspunkt:
Til avslutningstidspunkt:

01.08.2019
30.06.2020

4. Finansiering av prosjektet
Skolen får overført kr ……………., som skal dekke lærernes tid til å utarbeide
undervisningsopplegg, kompetanseheving av lærere, frikjøp og nettverkssamlinger i prosjektet, til
bruk av eksterne aktører (maks. 25 %), og noe til kjøp av utstyr (maks. 25 %). Naturfagsenteret
ber om at skolen tar hensyn til dette i utarbeidelsen av detaljert budsjett. For informasjon om hva
midlene kan brukes til henviser vi også til utlysningsbrevet av 15.1.2019.
Dersom skolen reduserer eller avslutter engasjementet i prosjektet før prosjektperioden er
avsluttet, vil Naturfagsenteret kunne kreve tilbakeføring av overførte midler tilsvarende
reduksjonen i skolens engasjement.

5. Regnskapsrapportering
Naturfagsenteret har til en hver tid rett til å kontrollere at de tildelte midlene nyttes i henhold til
prosjektet. På anmodning fra Naturfagsenteret eller Riksrevisjonen skal prosjektansvarlig legge
fram bilag og annet relevant underlagsmateriale som er nødvendig for å utføre nevnte kontroll,
jevnfør bevilgningsreglementet for staten paragraf 10. Dersom kontrollen avdekker at midlene
ikke brukes i henhold til kontrakten, skal midlene tilbakebetales i den utstrekning Naturfagsenteret
krever det.
Eventuelle udisponerte driftsmidler ved prosjektslutt skal uoppfordret tilbakebetales til
Naturfagsenteret, alternativt overføres til bruk i prosjektet det påfølgende skoleåret.

6. Overdragelse
Kontrakten kan ikke overdras av skolen til andre uten Naturfagsenterets samtykke.

7. Ansvarsfritak
Skolen skal holde Naturfagsenteret ansvarsfri for ethvert krav som måtte oppstå i forbindelse med
gjennomføringen av prosjektet, og krav som følger av inngrep i immaterielle rettigheter.
Naturfagsenteret har ikke noe juridisk eller økonomisk ansvar for skade eller tap som følge av feil
eller mangler ved gjennomføringen av prosjektet.
For Naturfagsenteret: ...05.2019

Prosjektleder Den naturlige skolesekken

For skolen:

Dato:

Sted:

.........…………………………….
Rektors underskrift

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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