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“Tusen takk for oss, jentene stortrives! Vi kommer 

tilbake ved neste arrangement. Veldig profesjonelt 

opplegg særlig ift smittevern!”

Charlotte Hanssen, foresatte
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Nordnorsk design- og arkitektursenter (NODA) er en medlemsorganisasjon og samarbe-
idsarena for design- og arkitekturfeltet for allment interesserte, fagbransje, næringsliv og 
politikk. NODA jobber for å formidle viktigheten og verdien av bruk av design og arkitek-
tur, som verktøy for utvikling av samfunnet vårt. Et mål er å heve kompetansen omkring 
design- og arkitekturfagene, motivere flere unge i nord til å ta disse utdanningene, samt 
styrke interessen og kjennskapen til fagene blant befolkningen i nord.  
«Designskolen» er et pilotprosjekt basert på erfaring gjennom NODAs satsing gjennom 
5 år på NODA_Ung.
Målet for prosjektet er å teste «Designskolen» som et mulig langsiktig konsept for for-
midling og kompetanseutvikling innen design og arkitektur. Basert på testresultatet er 
neste steg å etablere et permanent tilbud, med mulighet for bl.a. utstillinger og work-
shops for fastboende og besøkende. 
Gjennom prosjektet har det blitt arrangert en rekke vellykkede arrangementer for barn og 
unge. Fokuset har vært å lære om design, arkitektur og byutvikling. Se aktivitetsoversikt 
i rapporten. 
Prosjektet har mål om å favne bredt og ha en mangfoldig deltakergruppe. NODA har 
derfor jobbet aktivt for å engasjere og legge til grunn samarbeid med aktører med bredt 
nettverk. Samarbeidspartnere som jobber for å lage aktiviteter for barn og unge som av 
ulike årsaker faller utenfor eksisterende aktivitetstilbud, har særskilt interesse i prosjek-
tet. Blant samarbeidspartnerne det er blitt etablert samarbeid med, er: Kirkens bymisjon, 
Redd Barna, Røde Kors, Caritas og Voksenopplæringen (de yngste elevene). Disse bidrar 
med å spre informasjon om aktivitetene som arrangeres, samt at NODA arrangerer akti-
viteter spesifikt tilrettelagt for disse organisasjonene. 
I tillegg til å jobbe sosialt bredt, jobbes det geografisk bredt. Designskolen har blitt testet 
i Troms og Nordland, med aktiviteter i Tromsø og Bodø. Til neste år skal aktiviteter testes 
også i Finnmark. 

NODAs designskole
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Designskolen har, på lik linje med resten av samfunnet, måttet ta hensyn til pandemiut-
bruddet ved Covid-19. Hele NODA ble permittert i mars, med en måneds varighet. Dette 
medførte naturlige forsinkelser på aktivitet og framdrift i prosjektarbeidet. Aktiviteter 
har måttet blitt satt på pause, utsettes eller avlyses. Det har rådet skepsis til å møtes i 
grupper, som har satt begrensning for rekruttering til aktiviteter. I lån og leie av lokaler, 
har utleier/-lånere hatt strenge og nødvendige krav til bruk og antall deltakere. 
NODA har til tross for dette arrangert en rekke aktiviteter, hvor smittevern har vært tatt 
på høyeste alvor. Det ble utarbeidet retningslinjer for håndtering av smittevern under 
aktivitetene. Disse gikk ut på å begrense antall deltakere for hver aktivitet, sørge for nød-
vendig avstand, eget utstyr til hver deltaker, nøysomhet i forbindelse med desinfisering 
og håndvask, med mer. 
Idet aktivitetene ble tilpasset korona, med smittevern og det som gjelder, satte vi stor 
pris på å kunne arrangere og tilby aktiviteter til barn og unge. Når breddeidrett ble ned-
stengt, så vi igjen nytten av å kunne arrangere aktiviteter i andre retninger. Også deltak-
erne er takknemlige for å kunne delta i aktiviteter hvor smittevernet er godt ivaretatt. 

https://www.no-da.no/nyheter/2020/smitteverntiltak-designskole

Covid-19
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Vinterferiekurs tilbud 1 - februar

Kurs i linosnitt
Tidlig i mars arrangerte vi kurs i linosnitt i forbindelse med vinterferien. Kursholdere Kine 
Yvonne Kjær og Erik Austheim lærte deltakerne om linoleumssnitt. Deltakerne fikk prøve 
ut de nye ferdighetene ved å lage sitt helt egne linosnitt til en kollasj om noe de brenner 
for. Kurset ga deltakerne nye ferdigheter – og nye måter å uttrykke sitt engasjement på. 

https://www.no-da.no/aktiviteter/designskole-kurs-i-linosnitt 
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Vinterferiekurs tilbud 2- februar

Kurs i fremtidstenking
NODA arrangerte kurs i fremtidstenking under årets vinterferie. Futures Thinking er en 
ferdighet som designere, filmskapere og artister ofte bruker for å forestille seg spen-
nende fremtider. Under workshopen fikk deltakere diskutere ulike måter å tenke frem-
tiden på, hva man ønsker det skal være og hvordan man skal komme seg ditt. Vi fikk 
deltakere fra 8 forskjellige skoler i Tromsø. 

https://www.no-da.no/aktiviteter/designskole-tromsø-2050 
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Digital designskole - mars

Hack the crisis 
I mai arrangerte vi digital designskole for barn i Nord-Norge og i Nord-Russland. #hack-
thecrisiskidsedition handler om å dele smarte ideer og hacks som flere kan få glede av. 
Deltakerne ble bedt om å sende inn tegninger, videoer eller prototyper av noe de mente 
kunne forhindre spredning av viruset. Utfordringen resulterte i en digital utstilling. 

https://www.no-da.no/aktiviteter/designskole-produktdesign 
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Sommerskole juni

Designskolen: Arkitekturhatter
Ved starten av sommeren arrangerte vi Designskole med hatteverksted i Tromsø. Deltak-
erne fikk i utfordring å lage en hatt med et bygg på – enten et bygg de kjente til eller et 
bygg de drømte om. Kursholder Marc Ihle veiledet med eksempler fra bygg og med op-
plæring i hvordan et flatt papir kan bli til spenstig arkitektur i hatteformat. Vi arrangerte 
to ganger med to ulike grupper, for å kunne gi et breddere tilbud.

https://www.no-da.no/aktiviteter/aiw-foredrag-med-farge-dagny
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Sommerskole august - ungdom

Designskolen: Tromøs framtid
Sommerskolen ble arrangert i Tromsø i starten av august, med fire dager med kurs. Kur-
set ble holdt av arkitekt Marc Ihle. Utfordringen til deltakerne var å se for seg hvordan vi 
skal leve og bo i en fremtid hvor havnivået har steget og dekker større deler av øya. Med 
papir, saks, stifter og lim designet barna ulike hus og løsninger for hvordan et framtidig 
Tromsø kan se ut. 

https://www.no-da.no/aktiviteter/sommerskole-tromsøs-fremtid 
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Sommerskole august - barn

Designskolen: Tromøs framtid
Sommerskolen ble arrangert i Tromsø i starten av august, med fire dager med kurs. Kur-
set ble holdt av arkitekt Marc Ihle. Utfordringen til deltakerne var å se for seg hvordan vi 
skal leve og bo i en fremtid hvor havnivået har steget og dekker større deler av øya. Med 
papir, saks, stifter og lim designet barna ulike hus og løsninger for hvordan et framtidig 
Tromsø kan se ut. . 

https://www.no-da.no/aktiviteter/bransjetreff-1
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Sommerutstilling

Utstilling: Designskolen: Tromøs framtid
I etterkant av sommerskolen, arrangerte vi utstilling på Nordnorsk Kunstmuseum i 
Tromsø. Utstillingen besto av alle de bygde forslagene deltakerne hadde designet gjen-
nom uka, satt sammen på et kart over Tromsø sentrum. Besøkende fikk se et fremtidig 
Tromsø, i et scenario der store deler av sentrum ligger under vann. Utstillingen og som-
merskolen stimulerer til nytenkning om byutvikling og utvikling av framtidsrettet de-
sign. 

https://www.no-da.no/aktiviteter/sommerutstilling
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Bodø biennalen- september

Arkitekturhatter i Bodø
I september ble NODA invitert til å avholde kurs gjennom Designskolen under Bodø Bi-
ennale 2020. Kursholder var arkitekt Marc Ihle. Deltakerne var fra Bodø kulturskole, og 
samarbeidet var i regi av Se Kunst i Nord-Norge. Hatteverkstedet fungerte som kreativ 
læringsarena for å lære om arkitektur, form og farge.  

https://www.no-da.no/aktiviteter/designskolen-til-bodø 
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Høstferien - oktober

Kaipromenaden
Høstferien gikk av stabelen i oktober, og NODA arrangerte todagers høstskoletilbud til 
barn og unge. Temaet var hentet fra Tromsø kommunes kommunedelplan for Tromsø 
sentrum, som tar for seg utbygging av en strandpromenade. Deltakerne ved designsko-
len ble tatt med på befaring langs kaia, og fikk deretter jobbe med å designe sosiale 
møbler og møteplasser langs kaia. Målet var å skape attraksjoner og installasjoner som 
kan gjøre kaipromenaden til Tromsøs mest attraktive byrom. Forslagene ble samlet inn 
og sendt som et innspill til høringsrunden for sentrumsplanen. 

https://www.no-da.no/aktiviteter/høstskole-kaipromenaden-10-14-år 
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Onsdagsskole - oktober

Kaipromenaden for voksenopplæringa
I samarbeid med Voksenopplæringa i Tromsø, arrangerte NODA workshop for de yngste 
elevene ved Voksenopplæringa. Kursholder var arkitekt Marc Ihle. Deltakerne ble utfor-
dret i å skape sosiale møteplasser og installasjoner som hever kvaliteten på Tromsø sen-
trums kaipromenade. De eksperimenterte med tegning og modellering for å vise fram 
ideer for en sosial og sammenhengende kaikant.

https://www.no-da.no/aktiviteter/designskole-med-voksenopplæringa 
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Onsdagsskole - november

Bygg din by
Onsdagsskolen i november handlet om å bygge sin by. Deltakerne ble utstyrt med maler 
til ulike hus, som skulle fargelegges og dekoreres, og deretter settes sammen til en egen-
designet by. Utfordringen var å sette sammen en helhetlig by ved å se på ulike funksjon-
ers plassering i forhold til hverandre, samt å vurdere det estetiske i sammensetningen av 
byen. Målet var å få deltakerne til å stille spørsmål ved miljøet deres og å gjøre seg opp 
noen tanker om de bygde omgivelsene rundt dem. Oppgavene lærte barna om skala og 
sammenhenger, og skapte nye perspektiver på rom og bygninger.

https://www.no-da.no/aktiviteter/designskole-bygg-din-by 
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Onsdagsskole - desember

Juleworkshop
Onsdagsskolen i desember hadde juletema, og deltakerne skulle designe sine egne 
julestjerner. Med avkapp fra byens snekkere og arkitekter, lagde deltakerne julestjerner 
i papp, papir og treverk. Hver deltaker lagde to stjerner hver, og de fikk med seg en av 
dem hjem. Resten av stjernene pyntet vi opp et julevindu i sentrum med, med et omriss 
av Tromsø by laget av arkitekt Hanne B. Siiri. Julestjernene ble til en stjernehimmel over 
byen, som deltakerne hadde laget ved å bruke nye teknikker. 

https://www.no-da.no/aktiviteter/designskole-juleworkshop
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Designskole - desember

Juleworkshop med Redd Barna
Denne ekstra workshop ble arrangert etter bestilling fra Redd Barna Tromsø. Dagens 
tema ble julestjerner. redd Barna inviterte barn med familier til en hyggelig dag med oss. 
Med avkapp fra byens snekkere og arkitekter, lagde hver familie julestjerner i papp, pa-
pir og treverk. Hver deltaker lagde to stjerner hver, og de fikk med seg en av dem hjem. 
Resten av stjernene pyntet vi opp et julevindu i sentrum med, med et omriss av Tromsø 
by laget av arkitekt Hanne B. Siiri. Julestjernene ble til en stjernehimmel over byen, som 
deltakerne hadde laget ved å bruke nye teknikker. 
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Samarbeid med Russland

Sustainable architecture
I samarbeid med Arctic Art Institute i Arkhangelsk, Russland, har NODA arrangert tre 
workshops om bærekraftig arkitektur. Vi inviterte elevene fra kunst, design og arkitek-
tur-linja på Breivang videregående skole og unge mennesker fra ulike russiske byer til å 
diskutere arkitektur. Deltakerne fikk foredrag fra arkitekt Marc Ihle, økolog Arseny Kon-
nov og sosiolog Alexandra Nenko. Deretter jobbet deltakerne med ulike caser fra sine 
respektive byer, og undersøkte muligheter og utfordringer i arkitekturen der de bor. 

https://www.no-da.no/aktiviteter/workshop-om-bærekraftig-arkitektur 
https://www.no-da.no/aktiviteter/workshop-om-bærekraftig-arkitektur-del-2 
https://www.no-da.no/aktiviteter/workshop-om-bærekraftig-arkitektur-del-3 
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Designskole - Home edition  #Hackthejulevindu

#Hackthejulevindu
Før jul arrangerte vi hjemmeskole, med ubegrenset antall deltakere. Inspirert av De-
signskolen: Juleworkshop, ønsket vi å pynte flere sentrumsvinduer –i et tomt sentrumslo-
kale. Vi inviterte hele Tromsø til å arrangere julestjerne-verksted hjemme, og levere noen 
av stjernene til et tomt sentrumslokale som huseier takket ja til å la oss pynte opp. Øn-
sket var å videreføre den gode dugnadsånden som har blitt vist i 2020, til å gjøre noe 
hyggelig sammen, nemlig å gå sammen om å pynte opp et tomt sentrumslokale til jul.

https://www.no-da.no/aktiviteter/designskole-juleworkshop
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Noen referanser

Voksenopplæringa: 
“Skoleåret 2020/2021 har vi på Voksenopplæringa i Tromsø startet et verdifullt samar-
beid med NODA. Vi opplever at NODA er på tilbudssiden og tar tilbakemeldinger fra oss 
i fht behov for tilpasninger til våre elevgruppe på en god måte. Til nå har de gjennom-
ført to workshops med grupper av elever fra oss. Vi opplever at elevene engasjeres i 
meningsfulle, kreative workshops og at NODA har laget gode workshops knyttet tett til 
lokalmiljøet. Dette opplever elevene våre som meningsfylt. NODA er i tillegg lokalisert 
nært vår skole og samarbeidet med disse, mulighetene elevene våre har fått tar også 
våre elever med seg hjem til egne familier. Avtalen med NODA er bl.a. at de kan dele 
sine arrangementer til barn gjennom oss. Via at elever hos oss, som også er foreldre 
har være deltakere på workshops hos NODA, at de på skolen får kjennskap til arrange-
menter på fritiden som NODA arrangerer for barn, så tenker vi at vi sammen med NODA 
bygger broer og rekrutterer til å spre kunnskap om arkitektur til de yngre Tromsøborg-
ere også. Det at foreldrene har gjort seg gode, spennende og trygge erfaringer på 
workshop hos NODA, vil terskelen til å melde egne barn og åpne deres øyne og kreati-
vitet inn i arkitekturens verden åpnes. Dette har vært et ekstra pluss med å etablere et 
samarbeid mellom Voksenopplæringa og NODA. Vi gleder oss til flere workshops, på 
vegne av våre elever. ” 

Nordnorsk kunstmuseum
“Vi har hatt gleden av å være vertskap for NODAs designskole i 2020. Designskolen har 
fylt lokalene våre med design og arkitektur, barn og voksne, og ikke minst dyktige, entu-
siastiske medarbeidere og kursholdere. Vi setter stor pris på vårt samarbeid og ser fram 
til nye spennende kurs og å se resultatene av designskolen”. 

Flere referanser finnes her:  https://www.no-da.no/referanser/
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Designskolen i media

Nordlys om vinterferieuketilbud:
h t t p s : / / w w w . n o r d l y s . n o /
d e m o n s t r e r e r - m o t - s k o l e k u t -
tene -gjennom-design-ikke -ta-
fra-oss-det-viktigste-vi-har/s/5-34-
1273837?access=granted

I iTromsø om sommerferietilbud:  
https://www.itromso.no/pluss/eksklus-
iv/2020/06/21/Lagde-hatter-som-lignet-
p%C3%A5-kjente-bygninger-22127085.ece

Youtube video #1 https://www.youtube.
com/watch?v=sVkIAYXbDIg

Youtube video #2: https://www.youtube.
com/watch?v=qB9abXGmDV8

NRK Troms om Designskoletilbud. 
https://radio.nrk.no/serie/dis-
triktsprogram-troms/sesong/202004/
DKTR02007520

IHarstad om digital de-
signskole 15.april:iharstad/
posts/2921282754616198

20

i Tromsø om julevindu
https://www.itromso.no/pluss/eksklu-
siv/2020/11/23/Inviterer-byens-befolk-
ning-til-%C3%A5-julepynte-tomt-sen-
trumslokale-23039635.

i NRK radio Tromsø om julevidu: https://
radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/
DKTR01022820

Youtube video #1 https://www.youtube.
com/watch?v=sVkIAYXbDIg
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Stor interesse for tilbudet

Aktivitetene i regi av Designskolen har blitt tatt imot med åpne armer og stor interesse. 
Så godt som alle arrangementer har vært fullsatte, enkelte med venteliste. Ved siste ar-
rangement, ble deltakerlisten fullbooket i underkant av én time. Deltakerne har også vist 
stort engasjement om å delta flere ganger. Rekrutteringen har foregått via vår nettside 
og i sosiale medier. I tillegg har det blitt sendt mail direkte til alle barne- og ungdomss-
koler i Tromsø. Ulike aktører i byen har spredt informasjon om tilbudene til sine medle-
mmer og nettverk, deriblant Caritas Tromsø og Svalbard, Voksenopplæringen, Integre-
ringsutvalget og Redd Barna Tromsø. Videre har det tilkommet forespørsler fra lærere, 
foreldre og organisasjoner om å arrangere aktiviteter spesielt for dem, både i Tromsø og 
i andre byer i Nord-Norge.

og No´da?

2020 har vært fylt av mange spennende aktiviteter, som viderefører for mye gøy i 2021. 
I året som kommer skal vi fortsette å tilby flere forskjellige kurs. Onsdagsskolen skal vi-
dereutvikles og testes, kurs vil avholdes i vinterferie og påskeferie, og vi skal fortsette å 
teste tilbudet utenfor Tromsø. Vi har blant annet planlagt kurs med Redd Barna i Kirkenes. 
Gjennom siste del av prosjektfasen skal vi gjennomføre siste rapportering, samt å skrive 
søknad for støtte for neste år.
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Takk for tilliten

“Dette var kult, når kan vi komme tilbake?” Kine og Anna 8 år
“jeg elsket å lage modell av hus, jeg vil gjerne bli arkitekt”  Eldar 10 år
“ vi må ha mer at denne type tilbud, det var lærerik” Sadia, 21 år

“Vi betaler gjerne hvis dette blir et fast tilbud” Keren Schimtih, foresatte
“Tromsø trenger et fast tilbud på dette området” Jacqueline Randnes , foresatte


