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Krafttak
for samiske barn og unge!

Samiske pedagogiske fagdager
21.-22. februar 2012 i RørosSamiske pedagogiske fagdager

5.-6.4.2016 Kirkenes



SAMISKE PEDAGOGISKE FAGDAGER 2016 I KIRKENES
Samisk spesialpedagogisk nettverk ved Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) og Senter for samisk i 
opplæringa har gleden av å invitere deg til Samiske pedagogiske fagdager 5.-6. april 2016 i Kirkenes. Vi 
har i år valgt å ha konferansen i et spennende område som er i grenselandet mellom det nordsamiske og 
østsamiske. 

Fagdagene blir holdt annet hvert år i ulike deler av Sápmi. Formålet med denne konferansen er å samle 
pedagogisk personale fra samiske opplæringsinstitusjoner fra hele det samiske området for å utvikle 
faglig kompetanse, knytte kontakter og bli kjent med ulike deler av Sápmi.

Tittelen for Samiske pedagogiske fagdager 2016 er Krafttak for samiske barn og unge! 

Målgruppen for konferansen er først og fremst pedagoger ved skoler og barnehager med samiske elever/
barn, men naturligvis passer konferansen også for barnehage- og skoleeiere, ansatte ved PP-tjenesten, 
barnehage- og skolerådgivere osv. Temaene har bred pedagogisk vinkling med tyngde på samiske barn 
og unge. 

BURES BOAHTIN / BUORISBOAHTEM / BUERIE BÅETEME / VELKOMMEN! 



PROGRAM - FORELØPIG

Tirsdag 5. april 2016
08:30 Registrering og kaffe
09:00 Velkommen
09:05 Kulturelt innslag - Joikeprosjektet i Sør-Varanger
09:15 Åpningsinnlegg v/sametingsrådet Silja Muotka
09:25 Hilsen fra Sør-Varanger kommune 
09:30  Samer i Sør-Varanger v/ Venke Tørmenen
09:55 Gleder og utfordringer med samiske barn i barnehage og skole v/Samisk foreldrenettverk
10:15 Pause – Kaffe/te/frukt - Læremiddelutstilling
10:45 Krafttak for samiske barn og unge  – v/Tove Lill Labahå Magga 
12:15 Lunsj
13:30 Barn med akademisk talent – hvordan tilrettelegge for disse elevene – førsteamanuensis Ella 
 Maria Cosmovici Idsøe, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
15:00 Pause - Kaffe/Te/Frukt - Læremiddelutstilling/Netsam
15:30 Utflukter
 U1: Skytterhusfjellet barnehage (for barnehageansatte og andre interesserte)
 U2: Kirkenes skole/Kulturskolen (for barneskoleansatte og andre interesserte)
 U3: Saviomuseet (for ungdomsskole og videregående skole, og andre interesserte)
17:30 Retur til hotellet
19:00 Middag med kulturell innslag

 

Onsdag 6. april 2016

09:00 Ulpan-metoden – v/rådgiver Elin Fjellheim, Saemien lohkemejarnge/Senter for samisk i 
 opplæringa
09:45 Pause
10:00 Godt psykososialt miljø for barn og unge – v/rektor Ellen Inga O. Hætta, Samisk videregående   
 skole og reindriftsskole, Kautokeino 
11:00 Pause
11:30 Læringsmiljø i samisk barnehage og skole – v/Nesseby kommune
12:15 Avslutning 
12.30  Lunsj



THON HOTEL KIRKENES
Fagdagene holdes på Thon hotel Kirkenes med 
adresse Johan Knudtzens gate11, midt i sentrum. 
Lunsjene og middagen blir holdt på Thon hotell. 

PÅMELDING
Påmeldingsfrist er 10. desember 2015. Påmeldingen 
gjøres over internett fra www.samiskhs.no eller www.
statped.no/nord. Fristen kan utvides.

BUSSTRANSPORT FINNMARK
Det planlegges busstransport for fagdagene mandag 
ettermiddag 4. april Alta - Kautokeino - Karasjok - 
Sirma - Tana bru - Varangerbotn - Neiden - Kirkenes. 
Retur etter lunsj 6. april. 

ARRANGØR
Fagdager arrangeres av Samisk spesialpedagogisk nettverk (SEAF). Fagdagene finansieres av Sametinget, Statped 
og Senter for samisk i opplæringa. Nettverket har som mål å styrke og utvikle pedagogisk kompetanse – til nytte 
for samisktalende barn, unge og voksne. I tillegg utvikler nettverket læremidler og kartleggingsmateriell rettet 
mot samiske bruker, og styrker og utvikler kompetanse i og på samisk språk. 

Kautokeino

For mer informasjon - kontakt:
Statped nord
SEAD - Samisk spesialpedagogisk støtte
Hánnoluohkká 45
N-9520 Kautokeino
www.statped.no

LAYOUT - Gunnlaug Ballovarre

THON HOTELL

FLYPLASS

FAGDAGENE

Kart: Google Maps
KIRKENES

Sámi lohkanguovddáš / Senter for samisk i opplæringa
Hánnoluohkká 45
N-9520 Kautokeino
www.lohkanguovddas.no


