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I 1941 etablerte tyske nazister  SS Strafgefangenenlager Falstad i den lille bygda Ekne i  Nord-Trøndelag. Fangeleiren tok i bruk en 
murbygning som siden 1920-tallet hadde tilhørt Falstad skolehjem. I krigasårene satt omkring 4200 mennesker i fangenskap på 
Falstad. Umiddelbart etter krigens slutt 8. mai 1945 ble stedet omgjort til tvangsarbeidsleir for nordmenn mistenkte og dømte for 
landssvik. Denne leiren var i drift til 1951. Da ble hovedbygningen på Falstad tatt i bruk som skolebygning og omgjort til Ekne offentlige 
skole. Falstadskogen har vært minnested siden krigens slutt og i 1947 ble minnemonumentet Arkebusering avduket her. Monumentet 
ble laget av billedhugger Odd Hilt, som var fange på Falstad i 1942.  

Stiftelsen Falstadsenteret har siden 2006 holdt til i den tidligere leirens hovedbygning. Falstadsenteret er i dag minnested, museum 
og studiesenter. Fangehistorie fra andre verdenskrig, menneskerettigheter og demokrati er sentrale tema i senterets virksomhet. 

På www.falstadsenteret.no kan du lese mer om historien til Falstadsenteret.
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Vedtekter     
• Falstadsenteret som nasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter skal utvikle og formidle   
 kunnskap om krigens fangehistorie og menneskerettighetene gjennom dokumentasjon, forskning  
 og pedagogisk virksomhet. 
 
• Dokumentasjon, forskning og formidling knyttet til krigsfangeleirene i Norge og til krigsfangers  
 skjebne er en sentral del av virksomheten.
 
• Falstadsenteret skal utvikle en minnestedspedagogikk der undervisning i fangehistorie og    
 menneskerettighetene står sentralt.
 
• Stiftelsens formål er av alminnelig, ideell karakter. Den skal ikke drive økonomisk  
 næringsvirksomhet med sikte på overskudd, men gjennom sin drift sørge for grunnkapitalens   
 vedlikehold.

 (Vedtatt i stiftelsesmøte 21.08.2000, sist justert 07.10.2006.)
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Minnesteder som Falstadsenteret er kraftfulle. 
Ved at tidligere arenaer for lidelse og ondskap tas 
tilbake og brukes til å bygge en annen fremtid, 
styrker vi menneskerettighetene og bygger 
demokratisk beredskap. 

Det er spesielt viktig at disse stedene brukes til å 
gi kunnskap og håp til nye generasjoner. Dagens 
unge vokser opp uten tilgang til tidsvitner. Å 
gjøre dem kjent med denne fortiden er noe av det 
viktigste vi kan gjøre for at de skal gjenkjenne, 
og kunne være med på å avverge, lignende 
grusomheter i vår egen samtid og i fremtiden.

Jeg gleder meg over Falstadsenterets 
anstrengelser for å nå barn og unge i regionen. 
Det er et arbeid av stor betydning for fremtidige 
generasjoners forståelse av menneskeverd og 
humanitet.

Jeg takker for anledningen til å hilse på vegne av 
Stortinget, og ønsker Falstadsenteret lykke til i 
det viktige arbeidet i årene som kommer.

Tone Wilhelmsen Trøen, 2021

Hilsen fra 
Stortingspresidenten

Menneskehetens fortid består av 
enkeltmenneskers gleder og sorger, håp og 
drømmer, nederlag og seire. Den rommer 
barmhjertighet og varme. Og den rommer 
ubegripelig ondskap. 

Menneskehetens fremtid vil bli bygget med de 
samme byggesteinene. Det er opp til oss og de 
som kommer etter oss hvilke av dem som får 
dominere. 

Hvorfor dveler vi da ved de begivenhetene 
som minner oss om menneskelig ondskap i sin 
reneste form? Det er fordi vi ikke kan tillate oss å 
glemme. Vi skylder dem som ofret og led å huske. 

Men vi holder også minnene levende av hensyn til 
vår beredskap for å møte dagens og fremtidens 
trusler. Og minnene skal brukes konstruktivt, slik 
Falstadsenterets strategi strekker seg mot.

Vi bruker ikke kunnskap om ondskapen til å holde 
liv i smerten og raseriet, men for å forstå og 
bruke fortidens lærdommer til å bli klokere og 
bedre rustet i egen samtid.
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Falstad var en SS-leir under andre verdenskrig 
og et av de frykteligste stedene i moderne norsk 
historie. Mer enn 200 mennesker ble skutt i 
Falstadskogen, og over 4000 mennesker satt 
i fangenskap her uten lov og dom. Falstad var 
en del av holocaust i Norge, både gjennom at 
jødiske menn ble henrettet i Falstadskogen, og 
gjennom at jødiske fanger ble sendt herfra til de 
store utryddingsleirene på kontinentet. Leiren 
ble drevet av SS med tyske fangevoktere og 
kommandanter. Falstad var en leir for politiske 
fanger og for gisler. Her satt jøder, kommunister 
og antinazister, her satt nordmenn, sovjetiske og 
jugoslaviske borgere og mennesker fra 13 andre 
nasjoner. Her satt menn og kvinner. I tillegg til å 
være fangeleir i perioden 1941–1945 har Falstad 
en historie som skolehjem, spesialskole og 
landssvikleir. Samlet gjør historien Falstad godt 
egnet til en arena for refleksjon.

Falstadsenteret er unikt fordi stedet formidler en 
historie om terror og død, men også historier om 
medmenneskelighet og menneskeverd. Falstad 
er i dag et senter for menneskerettigheter, 
et museum og et minnested. Falstadsenteret 
representerer humanitet og tro på demokrati 
og menneskerettigheter. Årlig kommer tusenvis 
av ungdommer hit for å lære om hvor viktig 
deres egne valg er, og hvor viktig det er at vi 
som samfunn ivaretar alle. I tillegg kommer 
tusenvis av vanlig besøkende til museet eller til 
Falstadskogen. 

Dette er vårt samfunnsoppdrag, og det er dette 
vi skal styrke i de neste årene på senteret. Vi 
skal sammen med andre gode krefter ivareta 
mangfold og toleranse og lære nye generasjoner 
om menneskerettigheter og inkludering. At 
stadig flere skoleungdommer kan komme til 
Falstad og forstå viktigheten av et samfunn der 
alle har en stemme. I tillegg skal vi sammen med 
forskere nasjonalt og internasjonalt utvikle ny 
kunnskap om minnesteder, menneskerettigheter 
og konflikt. Kunnskap trumfer alt, og vi er 

kunnskaps- og sannhetssøkende, det ligger i vårt 
mandat.

Falstadsenteret har et bredere mandat enn 
krigen og følgene av den. Dessverre er det 
mange dagsaktuelle konflikter der demokratiet 
og menneskerettighetene er under press. 
Stadig flere land har svekkede demokratiske 
institusjoner – også land i våre nærområder. 
Dette er også en del av vårt samfunnsoppdrag, 
å sette konflikter under lupen i undervisning og 
forskning. Gjennom å kjenne vår nære historie, bli 
besøkende bedre rustet til å forstå den verden vi 
lever i i dag. 

Denne strategiplanen strekker seg fram mot 
2030. Vi er ambisiøse og ser at det ikke blir 
mindre bruk for å forske på og undervise 
i menneskerettigheter, demokrati og 
konflikt. Vårt mål er at alle ungdommer skal 
besøke oss eller et av de andre freds- og 
menneskerettighetssentrene for å lære om 
demokrati og viktigheten av egne valg i løpet av 
skoletida. 

Vår ambisjon er å bruke historien til å bygge 
kunnskap og holdninger som bidrar til å hindre 
totalitær tenking og handling. Det som aldri skulle 
skje igjen, skjer stadig igjen også i vårt eget land. 
Angrep på mennesker med annen tro, hudfarge, 
legning og meninger, skjer hele tida. Mennesker 
i vårt eget land utfører terror og angriper 
annerledes tenkende. Mennesker i vårt eget land 
angriper demokratiet og menneskerettighetene. 
Mennesker i sårbare situasjoner i vårt 
eget land opplever avmakt og brudd på 
menneskeverd. Mer enn 75 år etter at porten til 
SS-Strafgefangenenlager Falstad ble lukket, må 
derfor jobben gjøres igjen og igjen. Falstad som 
senter for menneskerettigheter, et minnested 
og et museum er et kraftfullt utgangspunkt for å 
styrke demokratiet vårt.

Øystein Djupedal, 2021

Styreleders forord
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Visjon

Respekt, kunnskap og forståelse trygger 
demokrati og menneskerettigheter. 

Nye generasjoner lærer av historien og 
handler i samtiden til beste for framtiden. Sannhetssøkende: 

Falstadsenteret bygger all sin 
virksomhet på forskning. Vi utvikler og 
formidler kunnskap om historien på en 
kritisk undersøkende og etisk bevisst 
måte. Vi er ikke redde for å utfordre 
etablerte virkelighetsforståelser.

Tilstedeværende: 
Falstadsenteret er bevisst 
sin rolle som minnested og 
læringsarena med betydning for 
mennesket både lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt. Vi er til stede 
for de som tar kontakt med oss på 
bakgrunn av egen familiehistorie, 
for de som vil lære om og av 
historien, og for institusjoner som 
vil samarbeide om å nå felles mål.

Respektfull: 
Falstadsenteret møter alle mennesker 
med respekt. Vi anerkjenner at det 
er mange som kjenner eierskap til 
historiene vi forvalter. Ved å gi rom 
for flere perspektiver og invitere til 
deltagelse, vil vi også fremme respekt 
for og oppslutning om demokratiske 
verdier og menneskerettighetene.

Kjenn 

historie
din

– skap vår framtid
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Overordnede mål
• Falstadsenteret er et kunnskaps- 

og læringssenter for demokrati og 
menneskerettigheter av lokal, nasjonal og 
internasjonal betydning. 

• Falstadsenteret øker besøkendes 
historiebevissthet, evne til kritisk refleksjon 
og samfunnsengasjement ved å skape og dele 
kunnskap, gi tankevekkende opplevelser og 
invitere til samtaler. 

• Falstadsenteret er en nasjonal og 
internasjonal drivkraft for forskning på 
fangehistorie, minnesteder og pedagogikk for 
menneskerettigheter og demokrati.  

• Falstadsenteret er et dynamisk minnested, som 
bygger sin virksomhet på kunnskap om stedets 
historie som fangeleir, skolehjem, landssvikleir 
og spesialskole.

 Særlige prioriteringer
• Alle norske skoleelever besøker 

Falstadsenteret eller et annet freds- og 
menneskerettighetssenter i løpet av sin 
skoletid. 

• Falstadsenteret har etablert et kontraktfestet 
samarbeid med samtlige kommuner i Midt-
Norge og Trøndelag fylkeskommune om fysiske 
eller digitale besøk av alle skoleelever. 

• Falstadsenteret er internasjonalt ledende innen 
digital historieformidling på minnesteder. 

• Falstadsenteret bruker kunst, litteratur 
og andre kulturuttrykk aktivt til å formidle 
komplekse tema for et bredt publikum. 

• Falstadsenteret er en pådriver for økt 
nasjonalt og internasjonalt samarbeid 
innen sine fagområder, og en attraktiv 
partner for universiteter, de norske freds- 
og menneskerettighetssentrene og andre 
minnesteder og dokumentasjonssentre. 

• Falstadsenteret har en betydelig økning i 
antall besøkende. Dette er muliggjort blant 
annet av større formidlingssatsninger, 
nytt publikumsbygg og budsjett som gir 
utviklingsmuligheter. 

• Falstadsenteret har et arbeids- og fagmiljø som 
gjør institusjonen til en attraktiv arbeidsplass 
og en foretrukket samarbeidspartner.

Strategiske mål
• Falstadsenteret er skolens sentrale 

samarbeidspartner og ressurs for tverrfaglig 
undervisning om menneskerettigheter, 
demokrati og medborgerskap. 

• Falstadsenteret er en ledende regional og 
nasjonal forskningsinstitusjon innen andre 
verdenskrigs fangehistorie, komparativ 
krigs- og folkemordshistorie, tverrfaglige 
minnestudier og minnestedspedagogikk. 

• Falstadsenteret er anerkjent som Nordens 
viktigste minnested fra andre verdenskrig. 

• Falstadsenteret er en sentral aktør innen 
internasjonal minnestedsutvikling. 

• Falstadsenteret er et meningsfullt 
overnattingssted, en destinasjon som gir rom 
for læring og refleksjon. 



Minnestedet Falstad, med sine mange lag av 
historie, skal oppleves som historisk viktig og 
dagsaktuelt både for elever og andre besøkende.

Stedet skal brukes og videreutvikles i samspill 
med digital formidling av Falstads historie, 
og gjennom samarbeid med partnere innen 
internasjonal minnestedsutvikling.

Falstad minnelandskap, fra det tidligere 
leirområdet til Falstadskogen, er en sentral 
ressurs i Falstadsenterets formidling. I løpet 
av planperioden vil senteret ha et særlig 
fokus på videreutvikling av området omkring 
hovedbygningen med blant annet ferdigstilling av 

kunstneriske installasjoner og nytt publikumsbygg 
som muliggjør undervisning til flere elevgrupper, 
skiftende utstillinger og større arrangement.

Minnestedet skal også videreutvikles som 
et meningsfullt reisemål for tilreisende 
overnattingsgjester. Det skal være et attraktivt 
sted å tilbringe lengre tid både for deltakere på 
kurs og konferanser og for historieinteresserte 
turister fra Norge og andre land. Samtidig skal 
det fungere som lokalbefolkningens viktigste 
møtested, et sted som kommunens innbyggere 
finner det naturlig å oppsøke gjentatte ganger for 
gode samtaler, kulturopplevelser og diskusjon om 
samfunnsaktuelle problemstillinger.

Minnestedet
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Mål mot 2030

Falstadsenteret er anerkjent som Nordens 
viktigste minnested fra andre verdenskrig.

Falstadsenteret er et meningsfullt 
overnattingssted, en destinasjon som gir rom 
for læring og refleksjon.

Falstadsenteret er en sentral aktør innen 
internasjonal minnestedsutvikling.

Falstadsenteret er internasjonalt ledende 
innen digital historieformidling på 
minnesteder.

Falstadsenteret bruker kunst, litteratur 
og andre kulturuttrykk aktivt til å formidle 
komplekse tema for et bredt publikum.



I planperioden vil senteret dessuten rette 
søkelys mot stedets historie som skolehjem og 
landssvikleir. 

Kunst, litteratur og andre kulturuttrykk skal 
brukes aktivt gjennom arrangementer, bibliotek, 
kunstutstillinger og annen formidling. Ved å gi rom 
for ulike kunstneriske tilnærminger til Falstads 
komplekse historier og temaområder, skal 
senteret åpne for refleksjon og diskusjon hos et 
bredt publikum. Falstadsenteret skal også arbeide 
strategisk og langsiktig med videreutvikling av 
sine nyskapende digitale formidlingsverktøy, 
både med sikte på å styrke stedsopplevelsen for 
besøkende til Falstad, og med sikte på å gjøre 
kunnskapen som senteret forvalter tilgjengelig for 
de som ikke kan besøke Falstad fysisk. 

Formidling gjennom vitenskapelige publikasjoner 
er en prioritert oppgave for senterets forskere. 
Forskningsbasert kunnskap skal også danne 
grunnlag for populærvitenskapelige publikasjoner 
og formidling gjennom utstillinger, foredrag og 
Falstadsenterets bibliotek.

Falstadsenteret skal være et ledende museum for 
krigens fangehistorie og et kulturarvssted som 
det er attraktivt å besøke for historieinteresserte 
i alle aldre. 

Gjennom et bredt spekter av formidlingstilbud 
som trekker linjer mellom fortid og nåtid, skal 
senteret legge til rette for at antallet fysiske og 
digitale besøkende fra inn- og utland kan øke 
betydelig i planperioden. 

Falstadsenteret skal være en aktiv formidler 
av forskningsbasert kunnskap om stedets 
historie som fangeleir, landssvikleir, skolehjem 
og spesialskole. Senteret skal fortsatt legge 
særskilt vekt på å formidle oppdatert kunnskap 
om krigens fangehistorie for elever, studenter 
og andre besøkende, gjennom nyskapende 
utstillinger, digitale ressurser og ulike former for 
arrangement og publikumsaktiviteter. Formidling 
rettet mot etterkommere av fanger og andre 
spesielt interesserte skal prioriteres gjennom 
videreutvikling av blant annet nettressursene 
fanger.no og krigsgraver.no. 

Formidling
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Mål mot 2030
Falstadsenteret er anerkjent som Nordens 
viktigste minnested fra andre verdenskrig.

Falstadsenteret er internasjonalt ledende 
innen digital historieformidling på 
minnesteder.

Falstadsenteret bruker kunst, litteratur 
og andre kulturuttrykk aktivt til å formidle 
komplekse tema for et bredt publikum.

Falstadsenteret har en betydelig økning i 
antall besøkende. Dette er muliggjort blant 
annet av større formidlingssatsninger, 
nytt publikumsbygg og budsjett som gir 
utviklingsmuligheter.



Undervisning ved Falstadsenteret skal gi elever 
innsikt i fortiden, for å gjøre dem bedre rustet til 
å orientere seg i egen samtid og ta bevisste valg 
for fremtiden. 

Undervisning på minnestedet Falstad er 
en av senterets mest sentrale oppgaver. 
Minnelandskapet besøkes av tusenvis av 
skoleelever hvert år. I planperioden vil senteret 
øke antallet elevbesøk fra ungdomsskoler og 
videregående skoler, gjennom tett samarbeid 
og langsiktige avtaler på kommune- og 
fylkesnivå. Senteret skal også utvikle en større 
bredde av tilbud til barneskole, mellomtrinn og 
voksenopplæring for minoritetsspråklige. 

Holdningsskapende klasseturer med 
overnatting og undervisning over flere dager 
skal videreutvikles som et meningsfullt tilbud 
for skoleklasser fra hele landet. I samarbeid med 
blant andre Stiklestad nasjonale kultursenter og 
Jødisk museum i Trondheim, vil Falstadsenteret 
tilby landets mest relevante klasseturer for 
læring om holocaust, antisemittisme og krigens 
fangehistorie.

I planperioden skal Falstadsenteret også 
arbeide for å nå ut til de av landets skoler som 
ikke har anledning til å besøke minnestedet 
fysisk. Dette skal skje gjennom videreutvikling 
av omreisende undervisningstilbud og digitale 
læringsressurser. 

Skoleledere og lærere skal oppleve Falstad-
senteret som en ressurs og samarbeidspartner for 
tverrfaglig undervisning om andre verdens-
krigs fangehistorie, menneskerettigheter, 
demokrati og medborgerskap. 

Gjennom prosjektet Dembra (Demokratisk 
beredskap mot rasisme og antisemittisme), 
skal senteret veilede lærere, lærerstudenter og 
lærerutdannere i arbeid mot rasisme, fordommer 
og diskriminering.

Studenter og profesjonsutdanninger er også 
viktige målgrupper for Falstadsenterets 
undervisning. Falstadsenteret skal videreutvikle 
og utvide sine tilbud til et bredt spekter av 
studieprogram i samarbeid med blant andre Nord 
universitet og NTNU.  

Falstadsenterets minnestedspedagogikk 
og undervisningspraksis med søkelys på 
krigens fangehistorie, menneskerettigheter 
og demokratilæring, skal videreutvikles i tett 
samspill med egen og andres forskning på feltet. 
Senteret skal markere seg som en sentral aktør 
innen minnestedspedagogisk forskning og 
metodeutvikling.

Undervisning
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Mål mot 2030
Falstadsenteret er skolens sentrale 
samarbeidspartner og ressurs for tverrfaglig 
undervisning om menneskerettigheter, 
demokrati og medborgerskap.

Alle norske skoleelever besøker 
Falstadsenteret eller et annet freds- og 
menneskerettighetssenter i løpet av sin 
skoletid.

Falstadsenteret har etablert et kontraktfestet 
samarbeid med samtlige kommuner i Midt-
Norge og Trøndelag fylkeskommune om 
fysiske eller digitale besøk av alle skoleelever.
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Forskning
Falstadsenteret skal være et internasjonalt 
anerkjent senter for tverrfaglig forskning på 
andre verdenskrigs fangehistorie, minnesteder, 
og historisk forankret undervisning for 
menneskerettigheter og demokrati.

Senterets arbeid med dokumentasjon og 
grunnforskning på alle lag av Falstads historie 
skal ligge til grunn for undervisning og øvrig 
formidling. I planperioden skal det arbeides 
systematisk med videre utvikling av kunnskap 
om andre verdenskrigs fangehistorie og Falstads 
historie som SS-leir i en regional, nasjonal og 
internasjonal kontekst.

Falstadsenteret skal aktivt søke samarbeid 
med nasjonale og internasjonale 
forskningsinstitusjoner, minnesteder og 
dokumentasjonssentre, for å bringe fram 
nye, tverrfaglige perspektiver på Falstads 
historie både som fangeleir, og som skolehjem, 
landssvikleir, spesialskole og minnested. 

Gjennom samarbeid med andre forskermiljø og 
teknologimiljø, skal senteret også forske videre på 
bruk av digital teknologi i formidling på historiske 
steder, og på utvikling og utprøving av nye 
redskaper og metoder for historie-, demokrati- og 
menneskerettighetsundervisning.

Mål mot 2030
Falstadsenteret er en ledende regional og 
nasjonal forskningsinstitusjon innen andre 
verdenskrigs fangehistorie, komparativ 
krigs- og folkemordshistorie, tverrfaglige 
minnestudier og minnestedspedagogikk.

Falstadsenteret er en pådriver for økt 
nasjonalt og internasjonalt samarbeid 
innen sine fagområder, og en attraktiv 
partner for universiteter, de norske freds- 
og menneskerettighetssentrene og andre 
minnesteder og dokumentasjonssentre.
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Falstadsenteret skal være en pålitelig og attraktiv 
samarbeidspartner, både for mennesker med 
tilknytning til Falstads historie, for andre museer 
og minnesteder, for skoler, universiteter og 
høgskoler, og for enkeltaktører med faglig og 
personlig interesse for stedets historie og 
tematikk. 

I løpet av planperioden skal Falstadsenteret 
videreutvikle og utvide sitt tette samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner, kulturinstitusjoner, 
freds- og menneskerettighetssentre og offentlige 
etater, gjennom felles prosjekter og forpliktende 
avtaler. Senteret skal særlig arbeide for å styrke 
det tverrfaglige samarbeidet med NTNU og Nord 
universitet, og være en pådriver for økt samarbeid 
mellom freds- og menneskerettighetssentrene, 
både innen forskning, undervisning og formidling. 
Senteret skal også styrke sitt samarbeid med 

andre aktører i kunst- og kulturfeltet, og bruke 
sin posisjon til å inkludere disse i forsknings-, 
formidlings- og utviklingsprosjekter. 

Falstadsenteret skal være en viktig 
samarbeidspartner for Trøndelag fylkeskommune 
og Levanger kommune, blant annet innen 
forskning og utvikling, undervisning, 
kulturarvsformidling og reiseliv. Gjennom 
samarbeid med et bredt spekter av offentlige 
etater skal senteret ta en aktiv rolle som arena for 
forebygging av radikalisering og utenforskap. 

Venneforeningen er en viktig samarbeidspartner. 
Senteret skal være en arena hvor både eldre og 
yngre medlemmer i Falstadsenterets venner 
kan engasjere seg i virksomheten og bidra i 
forvaltningen av den lokalt forankrede kulturarven 
gjennom frivillig arbeid.

Samarbeid

Mål mot 2030
Falstadsenteret er skolens sentrale 
samarbeidspartner og ressurs for tverrfaglig 
undervisning om menneskerettigheter, 
demokrati og medborgerskap.

Falstadsenteret er en sentral aktør innen 
internasjonal minnestedsutvikling. 

Falstadsenteret har etablert et kontraktfestet 
samarbeid med samtlige kommuner i Midt-
Norge og Trøndelag fylkeskommune om 
fysiske eller digitale besøk av alle skoleelever.

Falstadsenteret er en pådriver for økt 
nasjonalt og internasjonalt samarbeid 
innen sine fagområder, og en attraktiv 
partner for universiteter, de norske freds- 
og menneskerettighetssentrene og andre 
minnesteder og dokumentasjonssentre.



Falstadsenteret skal oppnå oppmerksomhet og 
anerkjennelse som Nordens viktigste minnested 
etter andre verdenskrig, gjennom sin forsknings-, 
formidlings- og undervisningsaktivitet, sin rolle 
som freds- og menneskerettighetssenter og sitt 
engasjement i internasjonale nettverk.

I planperioden skal senteret arbeide målrettet 
og strategisk for å etablere seg som et vitalt og 
internasjonalt anerkjent forskningsmiljø. Senteret 
skal styrke sitt nasjonale lederskap som forvalter 
av andre verdenskrigs fangehistorie, gjennom 
tverrfaglig forskning, nyskapende formidling, og 
utvikling og utprøving av metoder for historie-, 
demokrati- og menneskerettighetsundervisning.

Falstadsenteret skal fortsette å bygge tette 
relasjoner med ledende museer, minnesteder 
og forskningsinstitusjoner i og utenfor Norge, 
gjennom deltakelse i nasjonale museumsnettverk, 
IC Memo og internasjonale nettverk som 
International Holocaust Remembrance Alliance 
(IHRA). Senteret skal arbeide for å opprettholde 
og styrke sin posisjon som attraktiv partner 
for internasjonale prosjekter om utvikling av 
minnesteder, omstridt eller vanskelig kulturarv og 
digital formidling. 

Nasjonalt 
lederskap og 
internasjonal 
posisjon
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Mål mot 2030
Falstadsenteret er anerkjent som Nordens 
viktigste minnested fra andre verdenskrig.

Falstadsenteret er en sentral aktør innen 
internasjonal minnestedsutvikling.

Falstadsenteret er internasjonalt ledende 
innen digital historieformidling på 
minnesteder.

Falstadsenteret er en pådriver for økt 
nasjonalt og internasjonalt samarbeid 
innen sine fagområder, og en attraktiv 
partner for universiteter, de norske freds- 
og menneskerettighetssentrene og andre 
minnesteder og dokumentasjonssentre.
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Falstadsenteret skal være en attraktiv, tverrfaglig 
arbeidsplass som tiltrekker seg talent og 
kompetanse. Erfaring gjennom arbeid ved 
Falstadsenteret skal være et springbrett for ansatte 
med ambisjoner, både nasjonalt og internasjonalt. 

I en tverrfaglig organisasjon er det behov for 
mennesker med ulik kompetanse og kvalifikasjoner. 
Falstadsenteret skal være et sted hvor alle ansatte 
blir sett og hørt, og hvor alle jobber mot felles mål. 
Falstadsenteret skal videreutvikles som en attraktiv 
og trygg arbeidsplass, med god kjønnsbalanse og 
fokus på mangfold.

Styrket grunnfinansiering fra nasjonale 
myndigheter, Trøndelag fylkeskommune og 
Levanger kommune er basisen for senterets 
videre utvikling. Falstadsenteret anerkjenner 
samtidig at andre finansieringskilder er viktige 
for videre utviklingsmuligheter. I planperioden vil 
senteret derfor jobbe aktivt med private givere, 
stiftelser og fond. Drift av kurs-, konferanse- 
og overnattingsfasiliteter, samt museums- og 
sommeraktiviteter skal også bidra til styrkingen av 
senterets økonomiske handlingsrom.

Falstadsenteret er bevisst sitt ansvar som 
freds- og menneskerettighetssenter. Som 
arbeidsplass, samfunnsaktør og læringsarena, 
skal Falstadsenteret arbeide etisk for å nå FNs 
bærekraftsmål. Senteret skal legge særlig vekt på 
å opptre som en troverdig formidler av kunnskap, 
utnytte sitt unike rom for å bringe fram både lokale 
og globale perspektiver på historien og samfunnet, 
og oppfordre til engasjement og handling for en 
trygg, rettferdig og bærekraftig samfunnsutvikling. 

Kompetanse og 
handlingsrom

Mål mot 2030
Falstadsenteret har en betydelig økning i 
antall besøkende. Dette er muliggjort blant 
annet av større formidlingssatsninger, 
nytt publikumsbygg og budsjett som gir 
utviklingsmuligheter.

Falstadsenteret har et arbeids- og 
fagmiljø som gjør institusjonen til en 
attraktiv arbeidsplass og en foretrukket 
samarbeidspartner.



Kjenn 

historie
din

– skap vår framtid


