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Innledning

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. Det finnes ikke landsdekkende
nettverk for samiske barnehage, etter det vi vet. Derfor åpner vi for at også førskolelærere og
barnehageansatte kan delta som medlemmer, men med nåværende midler og ressurser kan vi
ikke fordype oss i innholdet i rammeplan for barnehager.

Denne langsiktige planen er utarbeidet av styret og sekretariatet høsten 2014. Planen skal
være retningsgivende for styret og sekretariatet. Handlingsplanen skal være et redskap for å
nå nettverkets målsettinger, planen legger også grunnlag for eventuelle prosjektsøknader samt
planlegging av aktivitetene i årsplanen. Årsplanene vil inneholde konkrete gjøremål på
årsbasis, mens handlingsplanen vil ha overordnende mål for perioden.
Handlingsplanen for Nettverk for samiskopplæring gjelder for skoleårene 2014-2017, med
årlig evaluering og revisjon. Planen legges fram og sendes også til høring til medlemmene.
Planen kvalitetssikres og evalueres årlig av styret. Senter for samisk i opplæringa er
nettverkets sekretariat.

Bakgrunn
Bakgrunnen for opprettelsen av nettverket er "Utredning om samisk lærernettverk" (2010)
som Jan Henry Keskitalo ved samisk høgskole har utarbeidet etter bestilling fra Sametinget.

I februar 2013 var en del samiske lærere samlet til Tromsø på kurs, og der ble det utnevnt en
arbeidsgruppe som jobbet mot en oppstart av nettverket. Nettverket ble stiftet 19. september
samme året i Målselv under konferanse for samiske lærere og skoleledere som Senter for
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samisk i opplæringa og Sameskolen i Troms arrangerte.
Styret som ble valgt for perioden 2013-2015 er leder Inger Anne Gaup, nestleder Ester
Kristine Johnsen, medlem Jan Ole Hermansen, medlem Unni Amundsen, medlem Mona
Fjellheim.

Nettverkets arbeidsområde
Nettverk for samiskopplæring 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.
Nettverket skal utvikle, ivareta og samarbeide om kompetanse i samisk opplæring/profesjon.
Nettverkets skal også fremme prinsipper i opplæringen som angår samer som urfolk.

En presisering av nettverkets arbeidsområder vil være hensiktsmessig, nettverket kan f.eks.
ikke påta seg oppgaver av slik art som f.eks. utvikling av konkrete læremidler. Vi viser også
til også avtalen mellom nettverket og Sametinget, som er grunnlaget og mandatet til
nettverket.

 Nettverket skal fungere som et knutepunkt mellom medlemmene
 Nettverket skal være en arena for utveksling av erfaring og informasjon om
samiskopplæring
 Nettverket skal aktivt utveksle og formidle aktuell informasjon til medlemmer og ut til
samfunnet
 Nettverket skal være bindeledd mellom medlemmer og sentrale myndigheter


Nettverket skal sørge for at aktuelle myndigheter blir gjort oppmerksom på eventuelle
utfordringer og behov i samiskopplæring
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 Nettverket legger opp til minst en samling for medlemmene hvert år, hvis økonomien
tillater det. Hver samling kobles til en faglig samling, kurs, konferanse eller seminar.
Tema for samling bestemmes av styret, etter ønsker som kommer fra medlemmene
 Nettverket deltar i mulige samarbeid med andre aktuelle partnere for å fremme og
utvikle samisk opplæring

Arbeidsområdene i perioden
Handlingsplanen har fokus på noen sentrale områder som nettverket skal jobbe med i
planperioden. Arbeidsområdene er delt i seks deler; finansiering, organisasjon, medlemmer,
kompetanseheving, læremidler og nettverksbygging.

Finansiering
I og med at nettverket ble startet opp i september 2013, uten fast finansiering, blir en av de
største oppgavene å få fast finansiering til nettverket. Uten fast finansiering vil det bli
vanskelig for nettverket å planlegge og å gjennomføre ønskede aktiviteter.

Målsetting:
Nettverk for samiskopplæring har fast finansiering som dekker behovene til
nettverket.
Tiltak:
 Søknader til aktuelle finansieringskilder: Sametinget,
fylkesmenn og fylkeskommuner.

Ansvar:
- Sekretariatet/
styreleder

 Langsiktig jobbing mot aktuelle instanser

- Alle

 Synliggjøre behovene i mediene

- Styret
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Organisasjon
Nettverket er nystiftet, og må derfor lage rutiner for drift og organisering av nettverket. For å
kunne fungere og nå de målene nettverket har satt seg, er det viktig med en stabil organisasjon
og sekretariat.
Målsetting:
Være et velfungerende nettverk

Tiltak:
 Klare ansvarsområder

Ansvar:
- Alle

 Følge opp årshjulet med ulike oppgaver

- Sekretariatet

 Avholde styremøter

- Alle

 Følge opp styrevedtak

- Sekretariatet

 Samarbeide med aktuelle samarbeidspartnere

- Alle

 Avholde evaluering/spørreskjema for
medlemmene angående nettverket

- Sekretariatet
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Medlemmer
Nettverket har et mål om å jobbe for samiske lærere og andre som jobber med samisk
opplæring, fra grunnskolenivå til videregående- og voksenopplæring. Nettverket ønsker å nå
frem til flest mulig fra målgruppen, og vil også ha nytte av at mange deltar i
erfaringsutveksling, informasjonsutveksling etc.

Målsetting:
Nå ut til flest mulig samisklærere- sammen blir vi sterkere

Tiltak:
 Informasjon til aktuelle medlemmer

Ansvar:
- Alle

 Jobbe med saker som berører samiske lærere- - Styret
dette vil også stimulere flere til å delta og bli
medlem
 Arrangere møter for og med medlemmene

- Alle

 Be innspill fra medlemmene til ulike
saker som nettverket skal jobbe med

- Sekretariatet
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Kompetanseheving
Læreplanverket for Kunnskapsløftet legger opp til at elevene skal nå læremålene.
Samiske lærere trenger kompetanseheving for å få inspirasjon og kompetanse som bidrar til at
læremålene kan oppnås, og spesielt i forhold til de reviderte læreplanene fra 2013. Hittil har
det vært lite eller ingen tilbud for samiske lærere på kompetanseheving som er direkte koblet
til kompetansemålene i læreplanene.

Målsetting:
Samiske lærere får kompetanseheving etter de reviderte læreplanene

Tiltak:

Ansvar:


Innhente kompetansehevingsbehov fra lærere

- Styret



Synliggjøre kompetansehevingsbehovene.

- Alle



Jobbe for å igangsette kompetansehevingstilbud

- Alle



Arrangerer et kurs/seminar i året, med forbehold
om finansiering

- Alle
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Læremidler
Samiske læremidler mangler i mange fag og trinn og at det tar altfor lang tid å få alle
læremidler på plass. Det er alltid ett spørsmål om økonomiske midler og men også om
menneskelige ressurser til å få fortgang i læremiddelproduksjonen. Vi har ingen samiske
lærere å miste til læremiddelproduksjon, de trengs ute i skolene for å undervise samiske
elever. Hvordan kan vi sammen finne enkle realistiske løsninger på dette og hva haster det
mest med er noe nettverket vil jobbe med.

Målsetting:
Kartlegge og synliggjøre behovet for læremidler

Tiltak:

Ansvar:


Innhente behov for læremidler

- Alle



Synliggjøre manglende læremidler

- Alle



Stimulere til læremiddelutvikling og utveksling

- Styret



Ha dialog med læremiddelforlag og læremiddelprodusenter

-Styret



Starte debatt om læremiddelmangelen, med mål
om å finne enkle realistiske løsninger til
problematikken
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Nettverksbygging
Nettverksbygging er en viktig oppgave for å fremme erfaringsutveksling og kompetanse
mellom medlemmer. Nettverket er bygd opp som et landsdekkende nettverk for all
samiskopplæring. Det skal være mulig å legge opp til at det lages lokale- og regionale grupper
som jobber med et bestemt språk- eller klassenivå. Eksempelvis kan videregående lærere ha
egen gruppe som jobber sammen, eller at fjernundervisningslærere har en egen undergruppe.
Målsetting:
Nettverksbygging for å opprette samarbeid og fremme utveksling

Tiltak:



Tilrettelegge for å lage undergrupper for fag, nivå
og språk
Tilrettelegge for nettverksbygging mellom
medlemmene

Ansvar:
- Alle
- Alle

Oppsummering
Etter perioden skal nettverket være:


et velfungerende nettverk som fremmer samiskopplæring



en velfungerende organisasjon med fast finansiering som gir forutsigbarhet



en viktig røst i samfunnet for å utvikle og fremme samiskopplæring



en arena for nettverksbygging som tilrettelegger for erfaringsutveksling mellom lærere i
samiskopplæring



informasjonsinstans og samarbeidspartner for medlemmer og aktuelle myndigheter



arrangør av møter og kompetansehevingskurs etter ønskene fra medlemmer
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