
 

 

 
 
PoesiForstand 
 
Rapport 
Kursprosjektet ble iverksatt på initiativ fra Norsk Forfattersentrum med midler fra Statens 
bibliotektilsyn og Norsk kulturråd. Kurset retter seg mot ungdom i videregående skole og er 
basert på frivillig oppmøte utenom skoletid. 
Det ble på et tidlig stadium besluttet å legge kurset til Bergen, med NF Vest og Bergen 
offentlige bibliotek som prosjektansvarlige. Av administrative grunner ble oppstart utsatt med 
et halvt år i forhold til planen. 
Kursledere har vært forfatterne Gunnhild Øyehaug og Pedro Carmona-Alvarez. 
Rekrutteringen pågikk siste uke i september 2001 ved at kurslederne presenterte opplegget for 
25 klasser ved tre utvalgte skoler i Bergen sentrum. Den opprinnelig planlagte 
informasjonsfolderen ble dermed overflødiggjort og de budsjetterte midlene til dette formål 
ompostert til prosjektledelsen. 
Kurset ble gjennomført med 12 treff for 2 grupper; i alt 24 kurskvelder fra oktober 2001 til 
februar 2002. Ca 2 x 15 deltakere gjennomførte kurset. 
I alt 6 forfattere har vært brukt som gjesteforelesere. 
 
Evaluering: 
De to kurslederne har ifølge alle tilbakemeldinger vist seg å være et heldig valg. De har 
fungert godt sammen og åpenbart vært til inspirasjon for deltakerne. Programmet har vært 
variert og med pedagogisk riktig progresjon. Det later til å herske enstemmighet om 
konklusjonen: Dette har vært et meget vellykket og interessant prosjekt, som bør gjentas. 
 
Jeg viser for øvrig til rapport med vedlegg fra Bergen Off. Bibliotek datert 15. mars 2002.  
 
Regnskap 
Utgifter Budsjett Regnskap Noter 

Prosjektledelse lønn          55 000  80 000 Ekstra honorar bl.a for arbeid m. rekruttering 

Prosjektledelse administrasjon         20 000  25 000 Administrasjon NF Vest 

Folder         25 000           0 Beløpet overført til honorar prosjektledere 

Honorar gjesteforelesere         42 000  22 850 Færre gjesteforelesere enn budsjettert 

Honorar andre         16 800  16 154 Hovedsakelig til BOB 

Arb.g.avgift            8 291    9 123  

Reise/opphold forelesere         35 000  19 560 Færre gjesteforelesere enn budsjettert 

Kursmateriell           8 000    4 954 Bøker, trykksaker, billetter Forfattersleppet 

Diverse           5 000  13 607 Bespisning kursdeltakere 

Sum utgifter       215 091  191 248  

    

Inntekter    

Norsk Forfattersentrum (aga)           8 291     8 300 NF dekker AGA opp til budsjettert beløp 

Norsk kulturråd       100 000   80 000 Tilsagn om inntil 100.000 

Statens bibliotektilsyn       100 000  100 000  

Renteinntekter                -       3 092 I hht. tilsagnsbrev fra Statens bib.tils. 

Sum inntekter       208 291  191 392  

    

Resultat          -6 800      144 Foreslås overført til videreføring av prosjektet 

 


