
Nyheter fra NetSam 

”Language and culture are 

the frameworks through 

which humans experience, 

communicate, and under-

stand reality. 

 (Lev Vygotsky, 1968) 

 I denne utgaven:  

 Informasjon fra styret  

 NetSam får 800 000 

 Lohkanmokta  

 Små nytt 

 Fagsamling høsten 2016 

 

I Samme retning i 
samarbeid utvikles  
samiskopplæring  

NetSam– nettverk for samiskopplæring 1/2017 



 

 

 

 

 

 
NetSam styret for 2015-2017:  Fra venstre Mikkel Per Sara, Unni 

Amundsen, Inger Anne Gaup (leder) og Sissel Gaup. Med i styret er 

også Tone Marie Larsen. Varamedlemmer er: Jan Ole Klemet Her-

mansen, Jørgen Kintel, Marit Anne N. Eira og Mona Fjellheim. 



. 

Under fagsamlingen for NetSam i november hadde NetSam 

møte med Sametinget. På møtet deltok alle deltakerne på 

fagseminaret. Her legger leder i NetSam Inger Anne Gaup 

frem hvilke behov samiske lærere har for da sittende råds-

medlem Silje Karine Muotka. 



Hvorfor bli  
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Eneste  

landsdekkende 
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og  

erfarings- 

utveksling 

Inger Anne Gaup leder i NetSam, Helga Pedersen førs-

te nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen (AP) 

og Sissel Gaup styremeldem i NetSam.   
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Fagkonferanse for ungdomsskole og videregående høsten 

2016: 

Til venstre: Deltakere på fagsamlinga i gruppearbeid, (fv.) 
Ole Tommy Boine, Unni Steinfjell, Marit Olsen, Maret 
Hætta, Berit Astrid Utsi.  

Det er opprettede et Samisk foreldrenettverk der 
samisk medlem av det statlig oppnevnte For-
eldreutvalg for barnehager (FUB), Miriam Paulsen 
er leder. Det er et ønske om at med nettverket 
skal fagpersoner og foreldre skal møtes til disku-
sjon og samtaler om viktige tema om barns og 
foreldres rettigheter. Det nyopprettede foreldre-
nettverket innkaller de til en stor konferanse i for-
bindelse med jubileumsfeiringa Tråante 2017, og 
fokuset er å legge til rette for en arena for både 
fagpersoner og foreldre. Sammen med Henrik 
Gaup fra Foreldreutvalg for grunnskolen (FUG) er 
Miriam Paulsen i arbeidsgruppa for det nyopp-
rettede foreldrenettverket. Paulsen oppfordrer 
foreldre om å ta kontakt med de som sitter i ut-
valgene dersom de har behov for å løfte forhold 



Hjertespråket — høringsfrist 
i mars  

NOU 2016:18 Hjertespråket  har hørings-
frist 15.mars. Utvalget som la frem utred-
ningen har blant annet lagt vekt på at det 
trenges flere språkbrukere for at språkene 
fortsatt skal være levende språk. Utred-
ningen viser at barns språklæring er nøkke-
len til vitalisering av samiske språk.  Hø-
ringsfristen for utredningen er 15. mars. 

Kilde: Regjeringen.no 

Videreutdanning for lærere 

Studieåret 2017-2018 kan du søke blant 
185 studietilbud som er spesielt opprettet 
for videreutdanningsstrategien 
Kompetanse for kvalitet. Søknadsfristen 
er 1. mars. Les mer på www.udir.no

Deltakere på fagsamlingen Unni Steinfjell og Risten Sokki 

fra Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kauto-

keino ser nærmere på utstilte lærebøker. 

Seija Guttorm ved Davvi girji presenterte både eksisterende 

og kommende lærerressurser fra forlaget. Forlagene fore-

spurte også etter lærebokforfattere, både til større og mind-

re prosjekter som er under planlegging. 
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På grunn av lite ressurser, lages denne dessverre kun på  

nordsamisk og norsk.  
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