
 

 

 

 

 

 

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.  

Nettverket har for året 2017 fått 800 000 kr i støtte fra Sametinget.  

Nettverket jobber fortsatt mot en fast finansiering og organisering for å bli et fungerende nettverk.  

Nettverkets overordnede formål er å fremme og utvikle samiskopplæring. 

Dette er gjort i form av:  

 Organisering og drift av nettverket 

 Informasjonsutveksling 

 Kompetanseutvikling 

 Erfaringsutveksling 

 Nettverksbygging 

 



Aktiviteter i 2016 
 

Organisering og drift av nettverket  

 

Mål: Være et velfungerende nettverk 

Tiltak:  

 Møter: 

I planen og i vedtektene står det at styret avholder inntil fire styremøter årlig.  

Planlegging av kurs og årsmøte har også tatt mye tid.  

 11.01.2017 Styremøte, skype: Tema: årsplan, budsjett 

 19.01.2017 Tema-møte, Skype: digitale læremidler -Ovttas.no 

 23.01.2017 Tema-møte,skype: Høringsuttalelse til hjertespråket 

 16.03. NetSam arbeidsmøte styremedlemmer Kautokeino 

 06.02.17 Møte Ovttas.no, Trondheim.Hvordan knytte Ovttas bedre til opplæringa 

 07.02.17 Styremøte Trondheim 

 27.02.17 Interegmøte, Inari. NetSams utvidelse til Finland og Sverige. 

 28.02.2017 Møte med Samisk høyskole v/rektor. 

 28.02.2017 Møte med Sametingspresidenten 

 09.03.2017 Styremøte skype 

 03.04.2017 Styremøte skype 

 03.04.2017 Folkemøte Tromsø -samisk undervisning  

 08.05.2017 Styremøte skype 

 15.05.2017 Tema-møte skype: Planlegging fagdager og møter 

 18.05.2017 Tema-møte skype: Planlegging fagdager og møter 

 22.05.2017 Styremøte Oslo, forberedelse til møtet med Utdannings.dep. 

 22.05.2017 Møte med Utdanningsdepartementet  

 19.06.2017 Styremøte skype, Oppgaver og fremdrift videre. 

 11.09.2017 Styremøte, planlegging fagdager okt 2017 

 18.09.2017 Tema-møte, planlegging fagdager og årsmøte 2017 

 09.10.2017 Styremøte, planlegging fagdager og årsmøte 2017 

 22.10.2017 Tema-møte, planlegging av fagdager og årsmøte 2017 

 21.-22.11.2017 Styreleder i møte med Sametingets politiske posisjonsgruppe og 

hovedutvalg om NetSams budsjett 2018 

 Konferanser/seminarer ol. 

 08.-09.02.17 Samerådets Ovttas konferanse, Trondheim deltakelse 1 

styremedlem 

 10.02.17 Samisk foreldre konferanse, Trondheim, deltakelse 2 styremedl. 

 23.02.2017 Høringsseminar hjertespråket Tysfjord, deltakelse 1 styremedl. 

 28.02.2017 Høringsseminar hjertespråket Kautokeino, deltakelse 2 styremedl. 

 04.-05.04.2017 Fjernundervisnings samling Tromsø, deltakesle 2 styremedl. 



 15.05.17 Åpen høring sannhetskommisjon for fornorskning og urett begått mot 

det samiske og kvenske folk i Norge, Stortingets kontroll og konstitusjonskomite 

 23.-24.05.2017 Fagdager arrangert av NetSam, Oslo. 

 23.05.2017 Markering for samiskopplæring utenfor Stortinget. 

 14.09.2017 Dialogkonferansen om kjerneelementer i fagfornyelsen Oslo, 1 

deltaker. 

 02.-03.10. 2017 Sametingest seminar: om kjerneelementer i fagfornyelsen 

Tromsø. 

 23.-24.10.2017 Fagdager arrangert av NetSam Tromsø. 

 

 

 Årshjul: Nettverket følger et årshjul med forskjellige oppgaver som skal utføres i løpet av 

året. 

  Nettverket har i 2014 utarbeidet nettside: www.netsam.org, som oppdateres med jevne 

mellomrom. NEtt 

 

Finansiering  

Nettverket har for året 2017 mottatt 800 000 kr. i direktetilskudd fra Sametinget.  Det var en stor 

økning fra tidligere og det har gitt mulighet til å skape kontinuitet og fremdrift i Nettverkets arbeid. 

Styret har nå hatt midler til å ha jevnlige møter om saker som er på agenda. Det har vært mulighet 

for å få dekket utgifter for reise og tap av lønn.  

Utgifter til sekretariatet, Senter for samisk i opplæringa, dekkes av senteret og vises ikke i 

regnskapet, da det kommer utenfor tilskuddet. Senter for samisk i opplæringa, (underlagt Samisk 

høyskole) disponerer NetSams tilskudd. I og med at det betales lønn til styrets medlemmer og f.eks. 

forelesere til fagdager, så trekkes det etter statens regulativer 40 % overhead av lønnskostnadene. 

Det kommer frem i regnskapet.  

 

Mål: Fast finansiering som dekker de behovene nettverket har. 

Tiltak:  

 NetSam har i 2017 hatt flere møter med Sametinget om tildeling av støtte og dets avtale 

mellom Sametinget, NetSam og Senter for samisk i opplæringa. NetSam har også sammen 

med sekretariatet informert det nye Sametinget høsten 2017 om neste års behov. 

 NetSam har prøvd å synliggjøre behovet for et slikt landsdekkende nettverk, samt behov for 

mere midler for å kunne bygge opp nettverket til å bli et fungerende nettverk for alle. 

 

 

 



Medlemmer 

Uten medlemmer er ikke nettverket et nettverk.  

Mål: Øke medlemstallet i nettverket 

 

Tiltak:  

 NetSam har utdelt informasjon i alle passende anledninger. Sekretariatet har også delt ut 

informasjon i ulike anledninger.   

 NetSam har arrangert 2 fagsamlinger i samisk som 1.og 2. språkopplæring. Fagsamlingene 

hadde til sammen omtrent 60 deltakere. 

  NetSam har vært godt synlig i media i løpet av 2017. NetSam har deltatt i debatter i media 

og konferanser/seminarer om samiskundervisning, målet er hele tiden å fremme lærernes 

røst i diskusjoner.   

 NetSam har delt ut informasjon også til studenter, spesielt de som studerer lærerutdanning 

ved Samisk høgskole og rekruttert medlemmer blant studentene.  

 Per 31.12.2017 hadde NetSam 171 medlemmer fra hele landet og øvrige samiske områder.  

Verving av medlemmer skjer når potensielle medlemmer ser fordelene ved å delta i et slikt 

nettverk, og derfor er det å arrangere nyttige kurs og medlemstreff noe vi vil jobbe med enda 

mer i neste år.  

 

Informasjon 

I oppbyggingsfasen har det vært viktig å dele ut informasjon om nettverket for å få i gang 

nettverket og få medlemmer.  

 

Mål: Medlemmer får aktuell informasjon  

 

Tiltak:  

 

 NetSam har sendt ut aktuell informasjon som omhandler samiskundervisning til alle 

medlemmer  

 NetSam oppdaterer nettsiden og legger ut informasjon i facebooksiden til Senter for samisk i 

opplæringa. 

 NetSam har opprettet facebookside som kommunikasjonskanal for lærere. 

 NetSam har laget og sendt ut 4 nyhetsbrev i 2017. Det ble sendt ut til medlemmer, skoler og 

andre interesserte.  

 



 

Kompetanseutvikling 

En av hovedsakene for nettverket er nettopp å få til flere kompetansehevingstiltak for 

samiske lærere, og dette har nettverket så vidt begynt å jobbe for.  

Mål: Kompetanseheving av samiske lærere 

Tiltak:  

 NetSam har arrangert to fagsamlinger med temaer etter ønske fra medlemmer: 23.-

24.05.2017 Samisk som andrespråksopplæring, 23.-24.10.2017 Samisk som 

førstespråksopplæring 

 Medlemstreffene skaper arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving.  

 NetSam har ved leder, og ved sekretariatet -Senter for samisk i opplæringa, vært synlig i ulike 

offentlige arena og diskusjoner der samisk skole har vært tema. 

 NetSam har samlet inn forslag til kurs og annet kompetanseheving fra medlemmer. 

 

 

Nettverksbygging 

Nettverket er opprettet nettopp for å få i gang nettverksbygging mellom samiske lærere. Dette 

er viktig da samiske lærere er spredt rundt omkring i landet og alle vil ha nytte av 

erfaringsutveksling. Som tidligere nevnt har det vært arrangert medlemstreff, som også ble 

arena for nettverksbygging.  
 

Mål: Medlemmene får nytte av hverandres kunnskap 

Tiltak:  

 I medlemstreffet har medlemmene fått møte hverandre, og utveksle erfaringer samt å bygge 

nettverk med andre samiske lærere.   

 Nettverksbygging og medlemstreff er noe vi vil jobbe mere med i fremtiden, da det i 

oppbyggingsfasen har vært lite tid til planlegging av flere møteplasser for medlemmene.  

 I fremtiden vil vi utvide nettsiden med forum for medlemmene, hvor ulike temaer kan 

diskuteres.   

Oppsummering 
Vi jobber fortsatt med å få nettverkets arbeid og rammer på plass, deriblant mot en fast finansiering 

og organisering for å bli et fungerende nettverk. Med økt tilskudd i 2017 har nettverket hatt postivt 

fremdrift. Styret i Nettverket har hatt mulighet til å ha jevnlige arbeidsmøter, som nettverket har 

opplevd som helt avgjørende for å ha kontinuitet i nettverkets arbeid. Styret ser det som nødvendig å 

ha møte engang i måneden for å ha god kontinuitet i Nettverkets arbeid. NetSam har ved styret hatt 

anledning til å delta i viktige arenaer for lærere, f.eks har NetSam hatt folkemøte om 

samiskopplæring i Tromsø etter ønske fra foreldre.  NetSam har kommet med uttalelser til høringer 



som f.eks. NOU  Hjertespårket. NetSam har også hatt møter med ulike institusjoner for å ta opp 

viktige saker for samisklærere. 

Alt i alt så har oppstartfasen tatt mye mer tid enn forutsett. Etter dette året med økte midler ser vi 

endelig fremskritt i arbeidet, det gjenspeiles av årets virksomhet. Styret har jobbet mot 

medlemmene, for å informere om nettverket og dets funksjon til lærere og NetSam er også veldig 

fornøyd med å ha arrangert to fagseminarer for medlemmene, med god deltakelse. 

Styret i NetSam ser også og får tilbakemeldinger fra lærere om mange utfordringer i 

opplæringssituasjonen for samiske pedagoger. Det har også vært etterspøsel etter uttalelser fra 

NetSam i ulike arbeid. Derfor har styret i Nettverket har også prioritert å være en stemme for den 

samiske læreren oppover i systemet for å prøve å bedre situasjonen for de samiske elevene.  

NetSam er fornøyd med å ha rekruttert nye medlemmer dette året. I forbindelse med 

fjernundervisningsseminaret for samiske lærere, arrangert av Fylkesmannen i Finnmark, deltok 

NetSam for å informere om nettverket og for evt. å etablere et eget nettverk for denne gruppen. 

Gruppa har ikke kommet med videre initiativ i forhold til det. NetSam vil legge mer vekt på å jobbe 

mot nettverksarbeid mellom medlemmer.  

Sekretariatets utgifter dekkes av Senter for samisk i opplæringen, dette vises ikke i regnskapet, da 

det kommer utenfor tilskuddet. Det som derimot trekkes fra tilskuddet fra sekretariatets 

institusjonen er direkte og indirekte utgifter i forbindelse med  lønnskostnadene til styrets 

medlemmer og andre det betales lønn for som f.eks forelesere. 

Avslutningsvis vil vi si oss fornøyd med jobben vi har gjennomført hittil. Vi har klart å komme godt 

igang med nettverket for samisklærere/pedagoger -hvor alle de tre samiske språkene er 

representert. I tillegg har vi arrangert medlemstreff/fagdager som er blir godt mottatt blant lærere, 

og vi ser at dette er en etterlengtet arena som vi jobber med å skape. I fremtiden vil det være behov 

for mange gjøremål, dette sett ut ifra ønsker og innspill fra medlemmer og andre. 

 

 

 


