Stiftelsen SKOLEN - Årbok for norsk utdanningshistorie

Virksomhetsrapport mars 2006 - mars 2010
1. Rådet. Sist avholdte rådsmøte fant sted 10. mars 2006 i Bergen Skolemuseum med
seks av tretten rådsmedlemmer representert, med i alt ti deltakere. Det er med andre
ord hoppet over tre rådsmøter, dog uten at rådsmedlemmer har etterspurt noe
årsaksforhold. Årsaker har vært en sammensetning av styremedlemmers tidspress,
ugunstige tidspunkt for ferdigstilling av årbøker og avklaring av driftsavtale med
Bymuseet i Bergen/Bergen Skolemuseum.
2. Styret. Etter endringer i vedtektene i overnevnte rådsmøte, som medførte at styret
skulle velges for en fire-årsperiode, har det sittende styret oppfattet sin funksjonstid
prolongert til 2010: Knut Jordheim, styreleder, Åse Streitlien, TelemarkforskingNotodden og Knut Tveit, PFI/UiO. Styret har hatt møter og kontakt seg imellom og
har arbeidet først og fremst med tilrettelegging av rammer for den nye redaksjonen og
ferdigstilling av driftsavtalen med Bymuseet i Bergen/Bergen Skolemuseum etter
vedtektenes § 3 (se punkt nedenfor).
3. Redaksjonen. ”Landsdelsredaksjonsprinsippet” har vært opprettholdt knyttet til en
forholdsvis fast bergensredaksjon, nemlig Torbjørn Akslen, Bård Olav Skogrand og
Asbjørn Tveiten. Redaksjonen har ved de enkelte årganger vært supplert med Hege
Stormark, Stavanger, Liv Kari Tønnessen, Kristiansand, og Maja Zahl, Bergen.
Jubileumsutgaven 2008, dvs. 25. årgang, var overlatt styret med Knut Jordheim som
redaktør. Torbjørn Akselen har vært det faste ankerpunkt for
redaksjonssekretariatfunksjoner og distribusjon.
4. Årbokutgivelser. I perioden har det vært gitt fire årsbøker, alle med en landsdel som
hovedtema foruten en betydelig del av andre varierende emner, slik når det gjelder
hovedtemaene: 2006-årgangen: Vestlandsskolen (II), 2007-årgangen: Sør- og
Sørvestlandet (I), 2008-årgangen: Jubileumsutgaven ”Utdanningshistoriens
mangfold”, 2009-årgangen: Sør- og Sørvestlandet (II). Tilgangen på stoff har vært
tilfredsstillende, og svært mange forfattere benytter seg av fagfellevurderingen.
Redaksjonen har ikke vært konsekvent mht ”essayistisk bidrag i skjønnlitterær
sjanger”, i perioden er Inge Eidsvåg en enslig svale med ”Solen skinnede den dag, jeg
forlod skolen” (2008).
5. Økonomi. Verken abonnements- eller salgstall er tilfredsstillende og må opp hvis
årboka skal være selvbærende. Nytt styre står overfor store utfordringer. Ved opphør
av driftsavtalen med Telemarkforsking-Notodden ble 145 723,12 kr. overført til
Bergen Skolemuseum i 2009.
6. Vedtektene. Vedtektsendringene ved rådsmøtet i 2006 var direkte knyttet til ny
driftsavtale med Bergen Skolemuseum, som pr. 03.03.08 har fått denne formen:
1. Bergen Skolemuseum (BS) påtar seg å utføre driftsmessige oppgaver som beskrevet i vedtektene for
Årboken. Vedtektene følger som vedlegg til avtalen.
2. De driftsmessige oppgavene skal omfatte:
a) Ved valg av styre. BS har ansvaret for saksforberedelsen ved valg av nytt styre i samarbeid med
avgående styreleder i samsvar med Årbokens vedtekter og gjeldende lov og forskrifter for stiftelser.
b) Regnskap og revisjon. BS påtar seg ansvaret for kontinuerlig regnskapsføring for Årboken slik
at styret for Årboken kan ha løpende oversikt over stiftelsens økonomi. I tillegg skal det foreligge
årlig regnskapsavslutning til behandling i Årbokens rådsmøte. BS påtar seg ansvaret for årlig

revisjon av Årbokens regnskap, samt ferdigstilling av revisjonsrapport til rådsmøtet i Årboken.
c) Salg og utsending av årboken. BS påtar seg ajourføring av abonnentliste samt årlig pakking og
utsending av årboken til abonnenter. I tillegg påtar BS seg å motta og effektuere løpende
bestillinger av årboken. Utgifter til emballasje og porto dekkes av Årboken.
d) Hjemmesider. BS påtar seg ansvaret for drift av Årbokens hjemmesider, gjerne som del av egne
hjemmesider. Dette omfatter årlig presentasjon av årboken og ajourføring av informasjon om
stiftelsens styre og råd.
3. Styret sørger selv for sekretariatsfunksjoner i forbindelse med møter i styre og råd (innkalling,
referat/protokoll, arkivering o.l.), men kan be BS om praktisk hjelp ved kopiering og utsending.
4. BS deltar aktivt i markedsføring og salg av Årboken og har for egen del rett til informasjons- og
markedsføringstiltak i rimelig omfang i hver årbok.
5. Hver av partene kan kreve reforhandling eller si opp denne avtalen med 6 måneders varsel.
Krav om reforhandling eller varsel om oppsigelse skal være skriftlig.
6. Avtalen er utferdiget i to eksemplarer, ett for hver av partene.

Notodden medio mars, Knut Jordheim

