Nettverk for samiskopplæring ble stiftet 19.09.13 i en konferanse for samiske lærere i Bardufoss.
Nettverket har som formål å fremme og utvikle samiskopplæring i henhold til de til enhver tid
gjeldende samiske læreplaner og læreplaner for samisk språk i Norge. Lærere og skoleledere som
jobber med samiskopplæring kan delta i nettverket. Studenter, institusjoner og andre som jobber
med samiskopplæring kan også delta.
Nettverket har for året 2016 fått 200 000 kr i støtte fra Sametinget.
Nettverket er fortsatt i en oppbygningsfase og jobber mot fast finansiering og organisering for å bli et
fungerende nettverk.
Nettverkets overordnede formål er å fremme og utvikle samiskopplæring.
Dette gjøres i form av:





Informasjon
Kompetanseutvikling
Erfaringsutveksling
Nettverksbygging

Plan for arbeidet i 2016
Styret og nettverket jobber for:
1. Organisering og drift av nettverket
Mål: Være et velfungerende nettverk.
Tiltak:
- Holde inntil tre (3) styremøter i året
- Oppdatere årshjul med alle oppgaver i løpet av året
- Følge rutineplan for kommunikasjon
- Følge plan for posthåndtering
- Synliggjøre behovet for nettverket
- Være synlig i medier og andre offentlige arenaer
- Rekruttere studenter til samisk lærerutdanning
- Legge opp til å lage regionale undergrupper og søke midler til videre drift.
- Etablere samarbeid med samisklærere i Finland og Sverige
Informasjon
Mål: Medlemmer får aktuell informasjon
Tiltak:
- Ha oversikt over aktuell informasjon
- Dele informasjon via nettside
- Invitere kommunene til informasjon – om hvorfor nettverk for samisk lærere

- Informere fagforeninger – Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund og evt andre
aktuelle fagforeninger
- Utgi fire nyhetsbrev årlig, med aktuelle saker som omhandler samisk opplæring

2. Finansiering
Mål: Fast finansiering som dekker de behovene nettverket har
Tiltak:
- Skrive søknader til fylkesmenn, fylkeskommuner og Sametinget
- Jobbe mot aktuelle finansieringskilder for å få tilsagn på fast finansiering
- Synliggjøre behovet for et nettverk
- Jobbe for at nettverket får en fulltidsansatt som kun jobber med nettverkets saker

3. Medlemmer
Mål: Flere medlemmer i nettverket
Tiltak:
- Rekruttere flere medlemmer, som fremmer saker til nettverket og som ønsker å skape
debatt om samisk opplæring og utdanning
- Dele erfaringer
- Påvirke aktuelle aktører til å arrangere møter, seminarer og konferanser som berører
samisk utdanning
-Oppfordre medlemmer til å delta aktivt og påvirke nettverkets aktiviteter
4. Kompetanseutvikling
Mål: Kompetanseheving av samiske lærere
Tiltak:
- Synliggjøre kompetansehevingsbehovene for samiske lærere til andre institusjoner som kan
avholde kurs
- Jobbe for å få flere tilbud om videreutdanning og etterutdanning innen emner som berører
samisk opplæring
- Tilrettelegge arenaer for erfaringsutveksling mellom medlemmene- som igjen kan bidra til
kompetanseheving
- Påvirke skolepolitikere og andre ansvarlige i saker som angår samisk opplæring og
utdanning
5. Læremidler
Mål: Kartlegge og synliggjøre behovet for læremidler

Tiltak:
- Delta i debatten om læremiddelsituasjonen
- Stimulere til læremiddelutvikling og utveksling
6. Nettverksbygging
Mål: Medlemmene får nytte av hverandres kunnskap
Tiltak:
- Tilrettelegge for nettverksbygging
- Skape flere arenaer for erfaringsutveksling
- Være synlig i aktuelle arenaer for samiske lærere og samisk pedagogikk

