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Hei! 
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Mvh 
Kjersti Sandvik 
 

Evaluering av Drømmestipendet 
Drømmestipendet er en utrolig flott ordning og en veldig fin mulighet for ungdom å få positiv 

oppmerksomhet, mediaomtale, og ikke minst en pengesum fra Norsk tipping. 

Til tross for at ordningen er svært positiv, er det noen utfordringer som melder seg i kommunene hvert 

år når det skal nomineres kandidater. Det finnes så langt vi kan se ikke noen klare kriterier for hvem 

stipendene deles ut til og dette gjør det litt vanskelig i nominasjonsprosessen. Nivået på de som mottar 

stipendene er svært høyt, og da vil det være et spørsmål om det er et tilbud til talenter, eller om det 

skal ha et bredere fokus. Dette gjør at en del kommuner velger ikke å nominere kandidater da de flinke 

og ivrige elevene likevel ikke holder et slikt nasjonalt høyt nivå. Man ønsker ikke å skape falske 

forventninger eller la eleven falle igjennom i forhold til de andre nominerte på nettsidene. 

En annen utfordring er hemmeligholdelsen fram til starten av juni og forventningen om at stipendet 

skal deles ut i løpet av de to siste ukene før sommerferien. Dette er i realiteten de to av de travleste 

ukene i året i kulturskolene. Det oppstår også utfordringer i forhold til representasjon i 

fylkesavdelingene og også i Norsk tipping etter hva vi forstår. 

Vi mener det er behov for en bred evaluering av Drømmestipendet slik det har vært så langt og vi 

ønsker en prosess i videreutviklingen der vi kan se på hvordan vi kan bedre nominasjonsprosessene, 

kriterier for juryens arbeid og utdelingsprosessene.  I denne gruppen bør det også tenkes tanker om 

videreutvikling, synliggjøring av de nominerte i fylkene og arenaer der nominerte og vinnere kan vise 

sine ferdigheter for et nytt publikum. I denne evalueringsgruppen må det sitte minimum to 

representanter fra kommunene, altså valgte representanter fra fylker/regioner. Dette for å sikre 

eierskapet til kommunene, som vi nå føler er relativt svakt i Hedmark og da antakelig flere steder i 

landet, men også for å kunne gi innspill fra der prosessene faktisk skjer. Vi vil også at denne gruppen 

skal være hurtigarbeidende og at arbeidet skal legges fram på fylkesledermøtet i 2015. Det er også en 

fordel om representanter fra Norsk tipping er deltakende i gruppen. 

 
Forslag til vedtak 
Det skal gjennomføres en intern evaluering av Drømmestipendet med fokus på kriterier for juryens 

arbeid, nominering og utdeling. I evalueringsgruppa skal det være minimum to valgte representanter 

fra region- og fylkesstyrene. Landsmøtet ber sentralstyret sette sammen evalueringsgruppen. 

Evalueringen skal legges fram på fylkesledermøte i 2015. 
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