NetSam- Nettverk for samiskopplæring
Årsrapport 2016

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 jobber fortsatt mot en fast finansiering og organisering for å bli et fungerende nettverk.
Nettverkets overordnede formål er å fremme og utvikle samiskopplæring.
Dette er gjort i form av:






Organisering og drift av nettverket
Informasjonsutveksling
Kompetanseutvikling
Erfaringsutveksling
Nettverksbygging

Aktiviteter i 2016
Organisering og drift av nettverket
Mål: Være et velfungerende nettverk
Tiltak:


Møter:

I planen og i vedtektene står det at styret avholder inntil fire styremøter årlig.
Planlegging av kurs og årsmøte har også tatt mye tid.












23.02.2016 møte med Sami boazodoallo ja joatkkaskuvla og Sámi allaskuvla
14.-17.03 NetSam deltakelse i AIEC 2016 Kautokeino
16.03. NetSam arbeidsmøte styremedlemmer Kautokeino
13.06 Møte og konferanse i Bodø med Fylkesmannen i Nordland, Alta.
29.08.16 møte med Fylkesmannen i Finnmark, planleggingsmøte leder og
sekretariatet, Alta
14.10.2016 styremøte Oslo
02.11.2016 styremøte over skype
23.11.2016 NetSam styremøte Karasjok
24.-25.11.2016 NetSam fagsamling

Årshjul: Nettverket følger et årshjul med forskjellige oppgaver som skal utføres i løpet av
året.
Nettverket har i 2014 utarbeidet nettside: www.netsam.org, som oppdateres jevnlig.

Finansiering
Nettverket har for året 2016 mottatt 200 000 kr. i direktetilskudd fra Sametinget. I tillegg fikk
NetSam overført underforbruk fra 2015 til 2016, som var på 95 497 kr. NetSam fikk 20 000 kroner til
gjennomføring av fagdager for lærere fra Troms fylkeskommune.
Ett av hovedutfordringene for 2016 har vært å skape kontinuitet og fremdrift i Nettverkets arbeid.
Det har vært bl.a. utfordrende fordi styret driver nettverksarbeidet ved siden av fulltidsjobber og
uten mulighet for å få dekket alle utgiftene for reise, tap av lønn, samt at det er vanskelig å få vikarer
for samisklærere. Det har også vært gjennomstrømning på sekretariatets ansatte ved Senter for
Samisk i opplæringa, som har ført til at styret ved leder har brukt noe tid til oppdatering av status ol.
Utgifter til sekretariatet kommer fra senteret, det vises ikke i regnskapet, da det kommer utenfor
tilskuddet. Senter for samisk i opplæringa, (underlagt Samisk høyskole) disponerer NetSams tilskudd.
I og med at det betales lønn til styrets medlemmer og f.eks. forelesere til fagdager, så trekkes det
etter statens regulativer 40 % overhead av lønnskostnadene. Dette er indirekte kostnader som
institusjonen er pålagt å trekke, det kommer frem i regnskapet.

Mål: Fast finansiering som dekker de behovene nettverket har.
Tiltak:



NetSam har i 2016 hatt 3 møter med Sametinget om tildeling av støtte og dets avtale mellom
Sametinget, NetSam og Senter for samisk i opplæringa.
NetSam har prøvd å synliggjøre behovet for et slikt landsdekkende nettverk, samt behov for
mere midler for å kunne bygge opp nettverket til å bli et fungerende nettverk for alle.

Medlemmer
Uten medlemmer er ikke nettverket et nettverk.
Mål: Øke medlemstallet i nettverket

Tiltak:







NetSam har utdelt informasjon i alle passende anledninger. Sekretariatet har også delt ut
informasjon i passende anledninger.
NetSam har arrangert 1 fagsamling i samisk som 1.og 2. språkopplæring for ungdomstrinnet
og videregående nivået. Fagsamlingen hadde til sammen 25 deltakere.
NetSam har vært synlig i media, vi har hatt saker i media i året 2016. NetSam har deltatt i
debatter i media og noen konferanser om samiskundervisning, målet er hele tiden å fremme
lærernes røst i diskusjoner.
NetSam har delt ut informasjon også til studenter, spesielt de som studerer lærerutdanning
ved Samisk høgskole og rekruttert medlemmer blant studentene.
Per 31.12.2016 hadde NetSam 141 medlemmer fra hele landet og øvrige samiske områder.
Verving av medlemmer skjer når potensielle medlemmer ser fordelene ved å delta i et slikt
nettverk, og derfor er det å arrangere nyttige kurs og medlemstreff noe vi vil jobbe med enda
mer i neste år.

Informasjon
I oppbyggingsfasen har det vært viktig å dele ut informasjon om nettverket for å få i gang
nettverket og få medlemmer.
Mål: Medlemmer får aktuell informasjon

Tiltak:





NetSam har sendt ut aktuell informasjon som omhandler samiskundervisning til alle
medlemmer
NetSam oppdaterer nettsiden og legger ut informasjon i facebooksiden til Senter for samisk i
opplæringa.
NetSam har laget og sendt ut nyhetsbrev i 2016. Det ble sendt ut til medlemmer, skoler og
andre interesserte.

Kompetanseutvikling
En av hovedsakene for nettverket er nettopp å få til flere kompetansehevingstiltak for
samiske lærere, og dette har nettverket så vidt begynt å jobbe for.
Mål: Kompetanseheving av samiske lærere
Tiltak:





NetSam har arrangert et kurs etter ønske fra medlemmer; kurs for samiske lærere: Samisk
som førstespråk og andrespråksopplæring.
Medlemstreffet skapte en arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving.
NetSam har ved leder, og ved sekretariatet -Senter for samisk i opplæringa, vært synlig i ulike
offentlige arena og diskusjoner der samisk skole har vært tema.
NetSam har samlet inn forslag til kurs og annet kompetanseheving fra medlemmer.

Nettverksbygging
Nettverket er opprettet nettopp for å få i gang nettverksbygging mellom samiske lærere.
Dette er viktig da samiske lærere er spredt rundt omkring i landet og alle vil ha nytte av
erfaringsutveksling. Som tidligere nevnt har det vært arrangert medlemstreff, som også ble
arena for nettverksbygging.
Mål: Medlemmene får nytte av hverandres kunnskap
Tiltak:




I medlemstreffet har medlemmene fått møte hverandre, og utveksle erfaringer samt å bygge
nettverk med andre samiske lærere.
Nettverksbygging og medlemstreff er noe vi vil jobbe mere med i fremtiden, da det i
oppbyggingsfasen har vært lite tid til planlegging av flere møteplasser for medlemmene.
I fremtiden vil vi utvide nettsiden med forum for medlemmene, hvor ulike temaer kan
diskuteres.

Oppsummering
Vi jobber fortsatt med å få nettverkets arbeid og rammer på plass, deriblant mot en fast finansiering
og organisering for å bli et fungerende nettverk. Styret i NetSam ser det som svært ufordelaktig å
ikke ha fast finansiering, det har blant annet ført til at styremedlemmer har brukt tid og ressurser på
at Nettverket skal få få midler, det går utover NetSams faglige oppgaver.
Vi hadde satt opp et ønske å gjennomføre en studietur for å se hvordan andre nettverk jobber. Det
har vært en utfordring å finne ut og skape en mal for hvordan vi vil jobbe med nettverket. Dette lot
seg ikke gjøre av økonomisk grunner.
Alt i alt så har oppstartfasen tatt mye mer tid enn forutsett, og dette gjenspeiles av
møtevirksomheten til styret. Styret med leder består av lærere fra ulike samiske områder som er
fulltidsansatt som lærere/rektor. Lederen har brukt mye tid til samarbeid med sekretariatet ved
planlegging av møter og kurs/seminar og til å uttale om nettverket til ulike medier. Styret ser det som
nødvendig å ha møte engang i måneden for å ha god kontinuitet i Nettverkets arbeid.
I forhold til underforbruket på 95 000 kroner for 2015 fikk NetSam overføre dette til 2016. I tillegg til
tilskudd fra Sametinget og Tromsfylkeskommune ble budsjettet da på 315 000 kr. Utgifter til
sekretariatet dekkes av Senter for samisk i opplæringen, dette vises ikke i regnskapet, da det kommer
utenfor tilskuddet. Men overhead på 40% av lønnskostnadene trekkes av vertsinstitusjonen.
NetSam er fornøyd med å ha rekruttert nye medlemmer dette året, men vil legge vekt på å jobbe
enda mer for å rekruttere medlemmer til kurs og årsmøte.
Avslutningsvis vil vi si oss fornøyd med jobben vi har gjennomført hittil. Vi har klart å opprette et nytt
nettverk for samisklærere hvor alle de tre samiske språkene er representert. I tillegg har vi arrangert
medlemstreff som blir godt mottatt blant lærere, og vi ser at dette er en etterlengtet arena som vi
jobber med å skape. I fremtiden vil det være behov for mange gjøremål, dette sett ut ifra ønsker og
innspill fra medlemmer og andre, men til det trengs også mer midler.

