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”Language and culture
are the frameworks
through which humans

experience, communicate, and understand reality. (Lev Vygotsky, 1968)

På bildet ser vi NOU 2016:18 Hjertespråket og Stortingsmelding 28 om fornyelse av
læreplaner, som begge er aktuelle verktøy for utvikling av samiskopplæring og undervisning.

I denne utgaven:


Informasjon fra styret



Digitalt produksjonsverktøy



Videreutdanning av lærere



Små nytt



Hvorfor bli medlem?

I Samme retning- i
samarbeid utvikles
samiskopplæring

NetSam styret for 2015-2017: Fra venstre Mikkel Per Sara,
Unni Amundsen, Inger Anne Gaup (leder) og Sissel Gaup.

Nye læreplaner

samiske perspektivet, og
det samiske perspektivet skal ivaretas i det
helhetlige læreplanverket, kommer det frem i
stortingsmelding 28 Fag – Fordypning –
Forståelse.

Hvorfor bli
medlem i
NetSam?
GRATIS

Eneste
landsdekknde
nettverk for
samiske lærere

Fellesskap
og
erfaringsutveksling

Påvirkningsmulighet!

Kurs
og seminarer

Rektor Gunvor Guttorm ved Samisk høgskole ønsker gjerne å
komme i dialog om hvilke videreutdanningstilbud samiske lærere
etterspør.
Bilde: Samisk høgskole

Informasjon
om saker som
angår samisk
opplæring

Vi presentere læremateriell:

Denne digitale læremiddelen kan
du bruke i undervisninga gratis. Du
kan også enkelt lage lignende
verktøy på http://prod.ovttas.no/nb

Ágår på lulesamisk

Hjertespråket — Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk
Samisk språkutvalg oppnevnt 19. september 2014, ble bedt om å avgi to utredninger. Delrapport
om kommunenes forpliktelser og struktur knyttet til samiske språk ble lagt frem 15. februar 2016.
Utvalget la frem sin endelige utredning NOU 2016: 18 – Hjertespråket den 10. oktober i Trondheim. Utvalgets oppgave var å gjennomgå lovverk, tiltak og ordninger for sør-, lule- og nordsamisk
språk i Norge. Målet med gjennomgangen har vært å vurdere og foreslå tiltak for å sikre funksjonelle og likeverdige offentlige tjenester på samisk.
Utvalget har lagt vekt på at samiske språk er truede språk. Det trenges flere språkbrukere for at
språkene fortsatt skal være levende språk. Utredningen viser at barns språklæring er nøkkelen til
vitalisering av samiske språk. Økt bruk og styrking av samiske språk i barnehager og skoler vil
være blant de viktigste tiltak. Utvalget har vurdert hvordan moderne teknologi kan være med på
å heve språkenes status og gjøre det lettere å tilby et godt tjenestetilbud til samiskspråklige. Utredningen viser at det behøves mer personell med samiskspråklig kompetanse i offentlig tjenesteyting. I mellomtiden må det tilrettelegges i større grad ved hjelp av tilleggstjenester som fjernundervisning i skolen, fjernkonsultasjoner i helse- og omsorgssektoren, tolking og oversetting. Utvalgets målsetning er at foreslåtte lovendringer og tiltak skal bidra til flere samiske språkbrukere og
at samiske språk sikres som fremtidige levende språk. Utvalgets innstilling er enstemmig.
Kilde: Regjeringen.no

Adresse

Sekretariat

På grunn av lite ressurser, lages denne dessverre kun på
nordsamisk og norsk.

