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Årsmøte og kurs 2015
Den 27.11.2015 hadde nettverket årsmøte og kurs. På agendaen hadde vi blant annet gjennomgang av årets aktiviteter og hvilke aktiviteter som skal prioriteres til neste år.
Aktiviteter som ble nevnt spesielt er:


Tilby flere kurs for medlemmer, med temaer etter medlemmenes ønsker.



Samle læremateriell og dele innad i nettverket. Få i gang en delingskultur innad i
medlemsgruppa.



Sette i gang tiltak for å holde elevtallet i samisk oppe.



Lage mindre grupper innad i nettverket som jobber tettere sammen.



Samle samiske elever fra forskjellige plasser og på den måten rekruttere elever til samisk faget.

Nytt styre for perioden 2016-2018
Under årsmøtet ble det også holdt styrevalg. På forhånd hadde leder Inger Anne Gaup sagt seg villig til å ta en ny periode som leder. I tillegg til Gaup, ville styremedlem Unni Amundsen også ta en ny
periode, sammen sin personlige vara Jørgen Kintel.
Nestleder Ester K. Johnsen fortsetter ikke i vervet og stilte ikke til gjenvalg. Under valget ble det
heller ikke valg på nestleder, men årsmøtet ga styret rett til å velge nestleder av dem som er stemt
inn i styret.
Styremedlemmene Mona Fjellheim og Jan Ole
Klemet Hermansen fratrådte også sine verv, men
fortsetter som varaer for henholdsvis Tone Marie
Larsen og Mikkel Per Sara. Begge nyvalgte har
fungert som varaer for Fjellheim og Hermansen i
forrige periode.
Sissel Gaup kommer inn som nyvalgt 5. styremedlem og får med seg Marit Anne Eira som
personlig vara. Alle ble enstemmig valgt.
Til årsmøtet kom det 16 medlemmer. Per dags
dato har vi 133 medlemmer.

NetSam leder Inger Anne Gaup åpnet årsmøtet.

I tillegg til NetSam styret, holdt Sametingsrepresentant Silje Karine Muotka og Beate Sætveit fra
UiT Campus Alta innlegg under åpning av årsmøtet.
(fortsetter på neste side)

Har du noe på hjertet?
Vil publisere noe i nyhetsbrevet eller på vår
hjemmeside?

Kurset falt i smak
De fremmøtte deltok også på kurset ‘’Språkopplæring: samisk som
førstespråk og andrespråksopplæring’’ som professor Kamil Øzerk
stod for. Kurset fikk en god karakter hos deltakerne.

Vi tar gjerne imot innspill fra våre medlemmer.

Fornøyd professor
‘’De var alle sammen nysgjerrige og vi har
tatt opp ulike temaer, ulike tilnærminger til
andrespråks undervisning, betydningen av
ordforråd, ulike språkopplæringsmetoder,
læremiddelsituasjon og diskutert en del
utfordringer’’, melder en fornøyd professor
Øzerk som var fornøyd med gruppa som
deltok på kurset. Han sier at Netsam har
en viktig funksjon og en god arena for lærere for å utvikle sin kompetanse, møte
hverandre og utveksle erfaringer og ideer.

Ta kontakt eller send
inn stoff til sekretariatet.
——————————
Nyhetsbrevet publiseres først og fremst
digitalt, og sendes som
e-post til medlemmer
og skoler.
Vi trykker også nyhetsbrevet og sender i
hovedsak til skoler og
andre instanser. Hvis
du vil ha nyhetsbrevet i
papirform, gir du
tilbakemelding om det
til sekretariatet.

Prof. Kamil Øzerk

Penger blir viktig
‘’Sametinget må fortsette å vise interesse og fortsette med å støtte
nettverket, for å få møtes, arrangere samlinger, kurs og etter hvert
work-shops, slik at feltet går videre og utvikler seg’’, er professor
Øzerks tips i veien viere for NetSam.
Budsjettkutt fra Sametinget

NetSam har som mål
å presentere skoler
som tilbyr samiskopplæring i nyhetsbrevet.
I denne utgaven
skriver vi derimot om
årsmøtet som var den
27.11.2015.

Drøye en uke etter årsmøtet ble Sametingets budsjett for 2016 klart.
Den viser at neste års støtte til NetSam blir på 200 000,-, noe som er
100 000,- mindre enn før. Dette vil åpenbart gi utfordringer i forhold til
arrangementer i regi av NetSam.

Bra å møte andre lærere
ÅsaMárgget Anti var en dem som deltok på
årsmøtet og kurset. Hun var veldig fornøyd
med kurset, ‘’for meg som er fersk i læreryrket, var dette veldig nytt og nyttig, men jeg
savnet mer tid til diskusjoner og ville gjerne
sett flere medlemmer her i dag’’.
Fikk ikke delta på alt
Anti sier at hun måtte veksle mellom kurset
og undervisning, ‘’Jeg savner arbeidsgiverens
velvilje til å sende lærere på kurs og nettverksbyggingstiltak’’. Hun tror at skolene må
få anbefalinger og mer påvirkning hos nettverket slik at lærerne får fri og oppmuntringer til å
delta på medlemssammenkomster.
ÅsaMárgget Anti

Forventingene oppfylt
‘’Mine forventninger for dagen er oppfylt, for det
NetSam har gjort i dag er starten på det vi
samiske lærere kan gjøre i framtiden, nemlig å
samles og ha arbeids seminarer’’ sa Marit Anne
Eira etter årsmøtet og kurset. Hun sier at slike seminarer er veldig nyttige og nevner at et seminar
der man lærer om å utvikle læremidler hadde
vært bra.
Mange nye tanker
Eira sier at kurset ga mange nye tanker om praktisk språkopplæring, hvordan man skal vektlegge
grammatikk og hvilke opplæringsmodeller samiske skoler skal følge i framtiden.
Marit Anne Eira

Samisk pedagogiske fagdager i Kirkenes 4.-6. april 2015
Bures boahtin / Buoris boahtem / Buerie båeteme / Velkommen
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 i
Kirkenes.
Tittelen for Samiske pedagogiske fagdager 2016 er Krafttak for samiske barn og unge!
Målgruppen for konferansen er først og fremst pedagoger ved samiske skoler og barnehager, 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.
Påmeldingsfrist 4. januar 2016

www.statped.no

www.lohkanguovddas.no

Adresse
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På grunn av lite ressurser, lages denne kun på norsk.

