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Dagens situasjon og utfordringer 
Sammendrag 

Utredningen er del av Utsjok kommune, Tana kommune og Tana språksenter sitt prosjekt “OVTTAS! 

Samisk språk-, skole- og barnehageutvikling i Tanadalen”.  Prosjektet er finansiert av Lapplands forbund, 

Nordkalottrådet, INTERREG IVA Nord Sápmi, Utsjok kommune, Sametinget i Norge, Fornyings-, 

administrasjons- og kirkedepartementet, Tana kommune og Tana samiske språksenter. Samisk høyskole 

har etter bestilling fra prosjekteierne gjort denne utredningen i tidsrommet 23.8.2010- 1.2.2011.  

Utredningens hovedformål er å intervjue lærere, foreldre, elever og barnehageansatte, som 

deltar i Utsjok kommune og Tana kommune sitt sameskole- og barnehagesamarbeid, for å høre deres 

erfaringer og meninger. Skolesamarbeidet mellom Utsjok og Sirma vedrører barn med undervisning på 

samisk, mens barnehagesamarbeidet vedrører Utsjok kommunes samiske barnehage, Duottaraski. Også 

elever som tidligere har deltatt i skolesamarbeidet har fått mulighet til å fortelle om sine erfaringer.  

På bakgrunn av intervjuene foreslås det tiltak for å utvikle og styrke Utsjok kommune og Tana 

kommune sitt barnehage- og skolesamarbeid.  I utredningen er det fem hovedsatsingsområder der det 

foreslås forbedringer: 

1. Barnehagevirksomhet 

a) Behov for flere ansatte, for å muliggjøre samarbeidsavtalen og for å styrke og revitalisere samisk 

språk; uten at de ansatte må gå på akkord med seg selv.  

b) Nyttiggjøre seg av ressurspersoner.  

c) Kompetanseheving for barnehageansatte. 

2. Informasjon 

a) Informasjon til foreldrene om skolesamarbeidet, slik som samarbeidets innhold, valg av 

undervisningsfag, målet med undervisningen, språkopplæringen og undervisningsmateriell. 

b) Informasjonsmøte for foreldrene på begynnelsen av skoleåret. 

c) Holde egne informasjons- og planleggingsmøter for foreldre med barn i samiskklasse.  
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d) Tilrettelegge for informasjon for Utsjok skoles finsktalende ansatte og for kommunens politikere. 

3. Deltakelse i samarbeidet og utvidelse av fellesundervisningen. 

a) Øke foreldrenes påvirkningsmulighet og deltakelse i samarbeidet. 

b) Øke samarbeidet elevene imellom og styrke trivselen på skolen. 

c) Møte barnets overgang fra barnehage til skole på en best mulig måte, og hjelpe barnet til å ta del i 

samarbeidet mellom de to sameskolene. 

d) Utvide undervisningen til ungdomstrinnet. 

e) Styrke undervisningen på samisk på videregående skole 

f) Sikre skoleskyssordningen. 

g) Starte med fjernundervisning og utvide undervisningstilbudet ved hjelp av lyd-bilde utstyr. 

4. Politikere og samarbeidsbeslutninger 

Utgangspunkt for alle beslutninger skal være eleven og hvordan man kan legge til rette for gode 

lærings- og undervisningsforhold. 

5. Tilleggsundersøkelser og videre forskning 

Det er nødvendig å undersøke samarbeidets betydning for læringsresultater og læringsplaner, samt 

hvilke konsekvenser det har for hele samfunnet økonomisk, sosialt og kulturelt. 

 

Samarbeidet må ta utgangspunkt i og konsentrere seg om samene og det samiske områdets elever, og om 

hvordan man kan tilby elevene gode lærings- og undervisningsforhold og samtidig utnytte områdets 

begrensede ressurser på en best mulig måte. Resultater fra intervjuene viser at skole- og 

barnehagesamarbeidet er viktig både for foreldre, lærere og elever. Samarbeidet er svært positivt for 

barn og unges bruk av samisk språk, og fører til at språkkunnskapene styrkes. 

Det er naturlig at skolene og barnehagene i Utsjok og Tana kommuner samarbeider, utvider og 

styrker samarbeidet, og at både finske og norske myndigheter aktivt støtter opp om dette. Et slikt 

samarbeid revitaliserer og styrker bruken av samisk språk og kultur, og på denne måten virkeliggjøres 

samenes språklige og kulturelle rettigheter.  

 

 


