
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget
Møtested: Møterom, Seida skole
Dato: 20.03.2012
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Det vil bli gitt orientering om renovering/nybygg ved Seida skole.

Tana, 12.3.2012

Solbjørg Ravna
Leder
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 16/2012 Godkjenning av innkalling
PS 17/2012 Godkjenning av saksliste

PS 18/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 07.02.2012
PS 19/2012 Deanu kulturskuvla- Tana kulturskole. - søknad om 

kommunale tospråklighetsmidler 2012
2012/679

PS 20/2012 Deanu sámeskuvla - søknad om lommunale 
tospråklighetsmidler 2012

2012/678

PS 21/2012 Sirpmá bajásšaddanguovddáš - Sirma oppvekstsenter -
Kommunale tospråklighetsmidler 2012

2012/656

PS 22/2012 Deanu Searat  - Kommunale tospråklighetsmidler 
2012

2012/658

PS 23/2012 Polmak sykehjem - Søknad om kommunale 
tospråklighetsmidler 2012

2012/515

PS 24/2012 Polmak og Tana kirkelige fellesråd - Kommunale 
tospråklighetsmidler 2012

2012/675

PS 25/2012 Giellavealgu mánáidgardi - Kommunale 
tospråklighetsmidler 2012

2012/683

PS 26/2012 Tanavassdragets fiskeforvaltning - Kommunale 
tospråklighetsmidler 2012

2012/681

PS 27/2012 Tilskudd til LAN Party - LAN i Tana 2012/556

PS 28/2012 Retningslinjer for utleie av flerbrukshallen og andre 
kommunale bygg

2012/580

PS 29/2012 Referatsaker/Orienteringer
RS 7/2012 Rapport fra tilsyn med Deanu gielda/Tana kommune 

som barnehagemyndighet
2011/2039

RS 8/2012 Tilsynsrapport med varsel om vedtak om pålegg 2012/708

RS 9/2012 Tilsynrapport - Seida skole 2011/2867
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PS 16/2012 Godkjenning av innkalling

PS 17/2012 Godkjenning av saksliste

PS 18/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 07.02.2012



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243

Arkivsaksnr: 2012/679-2

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 19/2012 20.03.2012

Deanu kulturskuvla- Tana kulturskole. - søknad om kommunale 
tospråklighetsmidler 2012

Vedlegg
1 Søknad tospråklighetsmidler 2012
2 Søknad Bortenfor Disen

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst og kulturutvalget tildeler Tana kulturskole kr. 30.000 til samarbeidsprosjektet 
Dobbelis samu - Bortenfor disen”

Saksopplysninger
Deanu kulturskuvla - Tana kulturskole har vært og er en spydspiss i profileringen av Tana som en
tospråklighetskommune. Kulturskolen kan vise til mange meget vellykkede prosjekter/produksjoner.
Deanu kulturskuvla - Tana kulturskole søker i år om 200.000 til følgende prosjekter:
”Dobbelis samu - Bortenfor disen” delfinansiering av samarbeidsprosjekt med Unntak og 
revygrupper kr. 30.000,-
”Ozuz”, Reise og opphold til framføring av  forestillingen ”Ozuz” i Inari, Kautokeino/Karasjok 
kr. 70.000,-
Ny samiskspråklig produksjon, kostnader til lyd, lys og reiseutg. Kr. 100.000,-

Vurdering
Kulturskolens prosjekter er alle rettet seg mot tiltak for barn og unge, men har store forskjeller i 
forhold til hvorvidt de faller inn under tildelingskriteriene.
I forhold til prosjektet ”Ny samiskspråklig produksjon”  er det ikke levert noen beskrivelse av 
prosjektet slik at det er ikke mulig å vurdere dette. ”Ozuz” omfatter en ren støtte til reise og 
opphold til oppføringer utenfor kommunen, og i tildelingskriteriene er det ikke gitt rammer for 
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reisetilskudd. ”Dobbelis samu - Bortenfor disen” faller inn under flere av tildelingskriteriene og 
er således helt innenfor de tildelingsrammene som utvalget har vedtatt.
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Søknad på kommunale to-språklighetsmidler for 2012

Deanu kulturskuvla - Tana kulturskole er en spydspiss i profileringen av Tana som en 
tospråklighetskommune gjennom vårt daglige arbeid med barn og unge. Vi søker derfor 
kommunale tospråklighetsmidler for 2012 på kr 200 000,-.

Deanu kulturskuvla - Tana kulturskole er en plattform som knytter folk sammen, skaper 
samhold og bygger relasjoner på tvers av etnisitet, alder og kommune. 

Kulturskolen gir bl a tilbud til samiskspråklige elever på finsk side av elven. Dette knytter det 
samiske folket sammen også kulturelt på tvers av landegrensene.

Deanu kulturskuvla - Tana kulturskole har hatt flere forestillinger som er simultantolket til 
norsk. Dette har blitt godt mottatt av vårt norskspråklige publikum. Det har vært med på å løfte 
det samiske språket og har vært en viktig brobygger i en tospråklig kommune som Deatnu / 
Tana. Vi har sett at dette skaper en større forståelse og aksept for hverandres språk og kultur og 
river ned barrierer som måtte være tilstede.

Tana og Nesseby kulturskoler har også et samarbeidsprosjekt med Untak kor og revygrupper,
der vi sammen lager og setter opp en forestilling 23 og 24.mai i år. ”Dobbelis Samu – Bortenfor 
Disen” er en forstilling der vi ikke skiller språkene.  Dvs at aktørene aktivt bruker sitt eget språk 
og samtaler med hverandre på scenen uten oversetting. Vi vil vise at det faktisk er slik det bør 
fungere i virkeligheten. Det språket du velger eller har, skal ikke være en begrensning for 
samhandling. Snarere tvert om.

14. mars har kulturskolens samiske ungdomsteatergruppe Soapmasat, urpremiere på sin 
forestilling ”Ozus”. Denne blir også simultantolket til norsk. ”Ozus” er en forestilling vi ønsker å 
reise ut med. Vi planlegger å sette opp forestillingen både i Inari og Karasjok/Kautokeino.

Kulturskolen har allerede produsert flere egne forestillinger, dette ønsker vi å gjøre igjen.

Med bakgrunn i dette søker vi støtte til følgende prosjekter:

”Dobbelis Samu - Bortenfor Disen” kr 30 000,-

Se vedlegg

”Ozus” kr 70 000,-

Reise/boutgifter ifb med forestilling i Karasjok/Kautokeino kr 30 000,-
Simultantolk ifb med forestilling i Karasjok/Kautokeino kr 10 000,-
Reise/boutgifter ifb med forestilling i Inari kr 30 000,-
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Ny Samiskspråklig Produksjon kr 100 000,-

Lyd/Lys 70 000,-
Musikk 20 000,-
Reise utgifter (deltakelse på kursdager, duodji) 10 000,-

Med vennlig hilsen

Ebba Lovise Joks
Deanu kulturskuvla- Tana kulturskole.
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Ohcanskovvi kulturdoaibmabijut mánáid ja nuoraid várás 
ja eará kulturdoaibmabijut  

Søknad om tilskudd til kulturtiltak for barn- og unge og 
andre kulturtiltak   

 

1 Ohcci namma / Søkerens navn 
 

Ohcci / Søker: 

Deanu kulturskuvla - Tana kulturskole 

Suohkan / Kommune: 

Deanu - Tana 

 

2 Doaibmabidju / Tiltak  

 Kulturdoaibmabijut mánáide ja nuoraide / Kulturtiltak for barn og unge 

Uten barna finnes ingen håp, uten vann ingen framtid.  Forestillingen "Dobbelis samu - Bortenfor 

disen" bygger nettopp på dette. For oss har det vært viktig  samarbeid på tvers av og på tross av, her 

blant annet voksne -barn, norsk- samisk, sagn – virkelighet.  

Dette er våre handlinger for å bygge sterkere bånd mellom det kulturelle som rører seg i vårt 

nærområdet.  Forestillingen inkluderer barn, unge og voksne fra 6år – 70år. Forestillingen brukes 

som plattform for å knytte folk sammen, skape samhold og bygge relasjoner på tvers av etnisitet, 

alder og kommune. 

 
 

 

 

3 Ohcansubmi / Søknadssum 

Kr.______698 000_______ 

 
 
4 Opplysninger om bedriften/organisasjonen/laget etc.  

 
Ásahusa namma /  Bedriftens navn: 

Deanu Gielda - Tana kommune 

Fitnodatšládja / Selskapsform: 

Čujuhus / Forretningsadresse: 

Rådhusvn 1 

 

Organisašuvdnanummir (9 
siffara)/ 
Organisasjonsnummer (9 
siffer): 

943.505.527 
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Oktavuođa olbmut/Kontakt personer: 
 

Kulturskole Rektor: Ebba Joks Ebba.joks@tana.kommun.no 

 
Prosjektleder: Eirihn Keuer Eirihn.keuer@tana.kommun.no 

 

Tlf: 

 

464 00 277 

 

480 03 075 

Poastačujuhus / Postadresse: 

9845 Tana 

Vearrosuohkan /  Skattekommune: 

Tana 

Telefon- dahje mobilnummir / 
Telefon- eller mobilnummer: 

46400200 

 

E-poasta / E-post: 

postmottak@tana.kommune.no 

 

 

5 Dieđut ohcama birra/ prošeaktačilgehus / Opplysninger om 
søknaden / prosjektbeskrivelse 

Doaibma / Tiltak: I mai 2012 skal ca 35 voksne UNTAK-medlemmer og ca 100 kulturskoleelever 
stå sammen for en helaftens forestilling, som inneholder egenprodusert tekst, egen musikk, drama 
og koreografi. Dette skal være et møte på tvers av generasjoner, kommunegrenser og kulturelle 
grenser. Vi vil bygge opp om felles identitet i kommunene. Målet er å binde sammen 
nabokommunene til et felles løft, både mellommenneskelig og faglig. Vi ønsker at våre deltagere 
gjennom et år skal lære seg tekstforming som prosess, samarbeid og teaterproduksjon. 
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Doaimma mihtomearri / Formål med tiltaket: 

Målet er å binde sammen nabokommunene til et felles løft, både mellommenneskelig og faglig. Vi 
ønsker 
at våre deltagere gjennom et år skal lære seg tekstforming og komponering som prosess, 
samarbeid og teaterproduksjon. Vi ønsker at alle deltagere skal bidra kreativt på eget nivå. Slik at 
alle deltagere kan si på premieredagen ‘dette har jeg vært med og laget’, og via dette bygge 
selvfølelse og dermed bli et mer samfunnsorientert menneske. En god selvfølelse skaper gode 
samfunnsborgere og en god selvfølelse forebygger også fordommer, som vi dessverre har vært hatt 
en del av i våre kommuner. Gjennom dette møtet over kommunegrensen, kulturelle grenser, 
generasjonsgrenser og språkbarrierer vil alle involverte måtte utvikle toleranse og forståelse, og 
dermed bli et mer samfunnsorientert menneske. Tematisk vil vi holde oss lokalt i vårt samfunn i 
utvikling, det vil også skape større tilhørighet og en sterkere stedsidentitet, og vi som er to 
kommuner med fraflytting trenger nettopp kulturelle møteplasser, det er disse som gir bolyst. 
Dette er det forøvrig nylig gjort forskning på. Nesseby kulturskole er en bitteliten kulturskolen som 
trenger drahjelp for å bli større. Dette samarbeidsprosjektet kan motivere både elever og foreldre i 
Nesseby til større bruk av Nessebys kulturskole. Et slikt påtrykk fra grasrota vil i sin tur kunne føre 
til at lokalpolitikerne bevilger mer midler til Nesseby kulturkole som i dag drives på sparebluss. 
 
Tana og Nesseby kulturskoler har startet et forpliktende samarbeid med UNTAK kor og 
revygruppe 
gjennom kulturskolerådets satsing KOM i Fokus Finnmark. Gjennom dette prosjektet kurses flere 
UNTAK-medlemmer og kulturskolelærere innenfor flere felt med tanke på å lage en scenisk 
oppsetning med kulturskoleelever. Forestillinga i mai 2012 blir et stort løft for samarbeidspartene 
i to små kommuner. Vi har mange dyktige medarbeidere, men vi vil trenge å få inn noen eksterne 
med kompetanse i dramaturgisk arbeid for å være i bedre stand til å gå fra egen tekstproduksjon/ 
egen komponering til ferdig forestilling. 

 

Vi ønsker å lage en storproduksjon med fullt lys, egenprodusert musikk, kostymer, scenografi, og 
med alle teaterets virkemidler tatt i bruk slik, at forestillinga sparker skikkelig. Vi ønsker at denne 
produksjonen knytter sammen folket/publikum i felles kulturforståelse. 
 
Tana og Nesseby er to samiske kommuner og det er derfor naturlig at forestillinga er tospråklig og 
kanskje til og med flerspråklig. Tana kulturskole har i en årrekke vært et språksenter da skolen har 
produsert samisk barneteater med stor suksess. Dette er en oppgave vi anser som en av våre 
viktigste oppgaver. Derfor vil sluttresultatet speile det nye samiske samfunnet. 
 
Prosjektet skal gjennomsyre all undervisning i de to kulturskolene skoleåret 2011/2012. 
Musikkelevene vil jobbe med komponering, arrangering og samspill, kunst- og håndverkselevene 
med kostymer og kulisser, teaterelevene med utarbeidelse av manus og iscenesettelse og 
danseelevene med koreografi. I tillegg vil vi ha workshops hvor alle elevene møtes i et tverrfaglig 
samspill. På disse workshopene deltar også UNTAK slik at workshopene også blir en generasjons 
overskridende læringsarena 

 

 

Side 11



 
 
 
 
6 Doaibmaplána / Aktivitetsplan 

 

Doaimmat / Aktiviteter: Goassážis / Fra når: Goassážii / Til når: 

Utarbeide prosjektbeskrivelse Infobrev til alle 
involverte 
  

 

April 2011 Mai 2011 

Søke finansiering Mai 2011 Mai 2012 

Felles workshops (riste aktørene sammen) Juni 2011 April 2012 

Menneskelige ressurser for 
2011/2012 på plass 

 

August 2011 September 2011 

Felles ”Kick-Off” September 2011 September 2011 

Tekstfokus Felles workshop September 2011  

 
Desember 2011 

musikkfokus Felles workshop November 2011  

 
Mai 2011 2011 

Koreografifokus Felles workshop Jan uar2012  

 
Mai 2011 

Scenografifokus Felles workshop Desember 2011 April 2012 

Felles prøveperiode Februar 2012 Mai 2011 

Premiere 23 og 24. Mai 2012 23 og 24. Mai 2011 

 

 

7 Kostnadsoverslag 

 

Golut / Kostnader  Submi / Beløp: 

Scenografi 25 000 

 

Teknisk utstyr 20 000 
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Kostymer 25 000 

 

Honorar kostymer  20 000 

Scene, lyd og lys 35 000 

 

Prosjektledelse og adm. 338 000 

 

Markedsføring 15 000 

 

Kunstner/ Design honorar 15 000 

Husleie 50 000 

Teknikk honorar 40 000 

 

Musikalsk ledelse 25 000 

 

Musikalske støttespillere, honorar, diett, transport 40 000 

Sminke  

 
20 000 

Transport 10 000 

 

Diverse 10 000 

 

Traktemang 5000 

Blomster/ Gaver / arr. 10 000 

Submi / Sum 703 000 

 
 

 

8 Ruhtadanplána / Finansieringsplan 

Ruhtaddeaddjit  /  Finansieringspartnere Submi / Beløp: 

Sámediggi / Sametinget (innvilget) 100 000 

Statoil 25 000 

Nesseby kommune 30 000 
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Finnmark Fylkeskommune 25 000 

Private næringsliv  25 000 

Sparebank 1 Nord- Norges gavefond 25 000 

Tana kommune : To språkeligemidler 30 000 

Tana Kommune : Kulturmidler 25 000 

Egne midler: inntekter forestilling (estimert) 30 000 

Egne midler: lønns kostnader (innvilget) 338 000 

Egne midler: Husleie (innvilget) 50 000 

Submi / Sum 703 000 

 
 
 
9 Vuolláičálá / Underskrift  

 
Beaivi / Dato: 

 

 

Vuolláičála / Underskrift: 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243

Arkivsaksnr: 2012/678-3

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 20/2012 20.03.2012

Deanu sámeskuvla - søknad om lommunale tospråklighetsmidler 2012

Vedlegg
1 Søknad om tospråklighetsmidler
2 Oversettelse av prosjektbeskrivelse: SPRÅKSAMLINGER HØST 2012 OG VÅR 2013 -

PROSJEKTBESKRIVELSE

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst og kulturutvalget tildeler Deanu sámeskuvla kr. 35.000 til prosjektet skuvla-
mánáidgárdde deavivvadeapmái /skole-barnehage samlinger.

Saksopplysninger
Deanu sámeskuvla søker om midler til to prosjekter. Samisk språkbad kr. 170.000 og skuvla-
mánáidgárdde deavivvadeapmái /skole-barnehage samlinger  kr. 35.000 

Vurdering
Deánu sameskuvla har de siste år fått finansiert omfattende prosjekter. Skolen er en spydspiss 
språkarbeidet. Men en begrenset pott til disposisjon vil en tildeling til begge disse prosjektene 
begrense muligheten til en bredere tildeling og muligheter for å ha en bredde i aktører som 
ønsker å drive aktivt språkarbeid.
Av prosjektene som Deanu sámeskuvla er samisk språkbad omfattende  og hoveddelen av 
søknadssummen er lønnsutgifter. I skuvla-mánáidgárdde deavivvadeapmái /skole-barnehage 
samlingsprosjktet  er søknadsmidlene tenkt brukt direkte til aktiviteter/språkaktiviteter.
Vi må gjøre en streng vurdering vi ønsker å bruke de begrensede midler som er til disposisjon til 
å finansiere stillinger eller direkte støtte til aktiviteter. 
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1

SPRÅKSAMLINGER HØST 2012 OG VÅR 
2013

DE SAMISKE BARNEHAGENE I TANA OG 
ELEVENE I 1. KLASSE VED DEANU SÁMESKUVLA

Prosjektbeskrivelse, 7. mars 2012
Deanu sámeskuvla
Diddi barnehage
Giellavealgu barnehage
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2

INNHOLD

1 INNLEDNING OG BAKGRUNN ...............FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
2 MÅL:...........................................................FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
3 MÅLGRUPPE OG ANTALL DELTAKERE.................... FEIL! BOKMERKE ER IKKE 
DEFINERT.
4 FAGLIG INNHOLD OG FREDMDRIFTSPLAN............. FEIL! BOKMERKE ER IKKE 
DEFINERT.
5 PRSJEKTETS VIRKNING ETTER SØKNADSPERIODEN....... FEIL! BOKMERKE ER 
IKKE DEFINERT.
6 BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN .......................................................................... 6
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1 INNLEDNING OG BAKGRUNN
Deanu sámeskuvla er en samisk grunnskole i Tana kommune. I dag er det 81 elever ved 
Deanu sámeskuvla. Både SFO og Deanu sámeskuvla tilbyr samisk på 1. språks nivå. Det 
betyr at SFO og skolen forventer at barn og elever, som kommer til både SFO og Deanu 
sámeskuvla, har samisk som 1. språk. 

Diddi barnehage og Giellavealgu barnehage er samiske barnehager. I følge dagens
beregninger er det høsten 2013 to 6-åringer ved Diddi barnehage og ingen 6-åringer ved 
Giellavealgu barnehage. Disse 2 barna har språklig kompetanse til å begynne på Deanu 
sámeskuvla. Sannsynligvis vil disse tallene endres. 

Sen høsten 2012 og frem til våren 2013 planlegger vi å arrangere fellessamlinger der 1. klasse 
elevene ved Deanu sámeskuvla, 6-åringene ved Diddi barnehage og 6- åringene ved 
Giellavealgu barnehage deltar. Det er viktig både at 6-åringene blir kjent med skolen før de 
begynner på skolen på høsten, og at skolen blir kjent med de nye elevene spesielt med tanke 
på elevenes samiske språkkompetanse. Kunnskap og kompetanse i språk er viktige deler i 
identiteten. Når barnas samiske språk styrkes og utvikles, så styrkes samtidig barnas samiske 
identitet. Hensikten er å motivere elevene og barna til å snakke samisk og styrke samisk 
språk. 

Argumentet for å søke dette prosjektet, er fordi vi ser behovet for å styrke motivasjonstiltak 
for samisk språk og etablere en ny språkarena mellom Deanu sámeskuvla og de samiske 
barnehagene. Skolen og barnehagene er viktige arenaer hvor man får bruke og lære samisk 
språk. Ikke alle barn har muligheter til å bruke samisk språk på fritiden og hjemme. 

Vi har vurdert mulighetene for gjennomføring. Hvis prosjektet får full støtte, så er det mulig å 
gjennomføre alle delene. Hvis prosjektet ikke finansieres fullt ut, så må vi prioritere noen 
punkter. Så lenge finansieringen ordnes, så får vi kjøpt inn de riktige ressurspersonene til å 
utrette de forskjellige delene i prosjektet. 

I prosjektbeskrivelsen belyses prosjektets hovedmål, delmål, aktiviteter/temaer, budsjett og 
finansieringsplan. 

Deanu sámeskuvla har hovedansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Lærer Marit Ravna 
Anti, leder for Diddi barnehage, May Brith Tobiassen, og leder for Giellavealgu barnehage, 
Nadja Smelror, har ansvaret for at aktivitetene i prosjektet gjennomføres. 
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2 MÅL
Målet med prosjektet er å berike elevenes og de samiske barnehagebarnas muntlige samiske 
språk gjennom lek og tradisjonelle aktiviteter. Disse aktivitetene skal styrke barnas muntlige 
språk, utvide ordforrådet, hjelpe dem å lære å bruke grunntermene og ivareta språket. Målet er 
også å overføre tradisjonell kunnskap til den yngre generasjonen. 

Et av delmålene er også å lære samenes tradisjonelle naturforståelse og hvordan man skal dra 
nytte av naturen på en slik måte at de neste generasjonene også får dra nytte av naturen. 

Felles språk for elevene ved Deanu sámeskuvla, og barna i Diddi barnehage og Giellavealgu 
barnehage, er samisk. Et av delmålene er å utvikle og bevare et felles språk gjennom lek. 
Motivere til å bruke samisk språk i alle sammenhenger. 

For 6-åringene i de samiske barnehagene er skolen fremmed. Målet er at barna og lærerne 
skal bli kjent med hverandre, og samtidig forberede 6-åringene til skolestart. 

3 MÅLGRUPPE OG ANTALL DELTAKERE
Prosjektets målgruppe er 1. klasseelevene ved Deanu sámeskuvla og 6-åringene ved både 
Diddi- og Giellavealgu barnehage. Det er totalt 11 elever og 2 barnehagebarn som deltar i 
språksamlingene. 

4 FAGLIG INNHOLD OG FREMDRIFTSPLAN
Her følger en oversikt over når aktivitetene arrangeres:

Målgruppe Aktivitet-tema Gjennomføring Ansvar
Tilretteleggere Planutarbeidelse Høst 2012 Trond Are
foreldre Skrive infoskriv Før 1. samling Alle avdelinger
Barnehagebarn
elever

Historiefortelling og
bli kjent med 
hverandre

November 2012
På sameskolen

Deanu Sámeskuvla
Marit Ravna

Barnehagebarn
elever

Lek - sang Januar 2013
Giellavealgu barnehage

Giellavealgu
Nadja Smelror

Barnehagebarn
elever

Være ved reinflokken 
i “siidaen”. 

Februar –Mars 2013 Alle

Barnehagebarn
elever

Gå på ski og leke i 
snøen

Mars 2013
Seidafjellet

Diddi barnehage
May Brith

Barnehagebarn
elever

Vår
fiske

April 2013 Alle

Barnehagebarn Overnattingstur Mai 2013 Alle
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elever
Barnehagebarn
elever

Ved havet
Laksefiske

Juni 2012 Alle 

Fortelling og det å bli kjent med hverandre er temaet for den første samlingen. Barnhagebarna 
skal bli kjent med skolen. Gjennom fortelling skal de motiveres til å snakke samisk. 

Leke- og sangstund arrangeres av barnehagene. På denne samlingen får læreren observert 6-
åringene. 

Innholdet ved det å være ved reinflokken er å bli kjent med og å oppleve reindriften. Elevene 
og barna lærer og får oppleve hvordan det er å være i siidaen (ved reinflokken). De får lære og 
oppleve det å bo i en lavvo og buestangstelt, samt termene som er knyttet til dette. I siidaen er 
det reinsdyr. Der får de oppleve og lære om reinsdyr og termene tilknyttet dette, som for 
eksempel heargi (kjørerein), áldu (simle), muzet (brunsvart rein), galba (nederste del av 
reinhorn) osv. I siidaen får elevene være med på å kjøre med rein. De lærer termene som er 
tilknyttet sleden og seletøyet. Til slutt får de lære om og smake på reindriftens tradisjonelle 
samiske mat. I siidaen tilbys det reinkjøtt, gumppus (blodklubb) og blodpølser. Her får de 
lære hvordan dette lages og termene tilknyttet dette. 

Skigåing og lek i snøen foregår på Seidafjellet. I denne delen motiveres de gjennom skigåing 
og lek. Det å snakke samisk og det å bli kjent med hverandre er hovedmålet. 

På våren er temaet fjordfiske. Barna og elevene skal lære om de forskjellige fiskesortene som 
finnes i fjorden. De skal også lære forskjellige fiskemetoder og de samiske termene for dette. 
Dette arrangeres i to deler. Vi kjøper en tjeneste.

5 PROSJEKTETS VIRKNING ETTER SØKNADSPERIODEN
Prosjektet har stor virkning etter prosjektperioden. Både skolens og barnehagenes ansatte, 
elevene og barna har mer kunnskap og er mer bevisste i forhold til bruken av samisk språk. 
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6 BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN
Utgifter:

Utgifter Kr. Sum
Busstur Deanu sámeskuvla - Hillagurra t/r Kr. 3 000,00
Busstur Deanu sámeskuvla - Rovvevann t/r kr. 2 500,00
Busstur Deanu sámeskuvla - Byluft t/r kr. 4 500,00
Være i siidaen, pakketilbud Kr. 15 000,00
Tanaelva og laksefiske ved Polmak Kr. 10 000,00
Totale utgifter Kr. 35 000,00

Finansiering Kr. Sum
Tana kommune, tospråklighetsmidler 2011 kr. 35 000,00
Finansiering totalt kr. 35 000,00
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/656-2

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 21/2012 20.03.2012

Sirpmá bajásšaddanguovddáš - Sirma oppvekstsenter - Kommunale 
tospråklighetsmidler 2012

Vedlegg
1 Søknad om tospråklighetsmidler

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst og kulturutvalget avslår søknaden fra Sirpmá bajásšaddanguovddáš - Sirma 
oppvekstsenter

Saksopplysninger
Sirpmá bajásšaddanguovddáš - Sirma oppvekstsenter søker om kr. 30.000 for innkjøp av 
læremidler til barnehagen. 

Vurdering
Tiltaket sorteres under tiltaksområde 1. De må midlertidig vurderes om tospråklighetsmidlene 
skal brukes til undervisningsmateriell til skoler og barnehager. Det må i slike tilfeller forventes 
at materiellet/hjelpemidlene har støtte for samiske tegn, noe Ipad pr. i dag ikke har.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243

Arkivsaksnr: 2012/658-1

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 22/2012 20.03.2012

Deanu Searat  - Kommunale tospråklighetsmidler 2012

Vedlegg
1 Søknad om tospråklighetsmidler 2012

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst og kulturutvalget bevilger kr. 25.000 til utstyr for aktiviteter og kr. 5.000 til 
kursutgifter for aktivitetsledere.

Saksopplysninger
Deanu Searat ønsker å benytte tospråklighetsmidler til å gi barn i Tana kommune muligheten til å 
delta på trening og lek/aktivitet på samisk. Samtidig vil de lage en språklig arena for barn i Tana 
kommune hvor de kan møtes for å leke på samisk.
Målsettingen for bruken av midlene er:

 Lære barn i Tana Kommune begreper på samisk i tradisjonelle samiske leker, idrett og 
aktivitet.

 Gi barn i Tana Kommune et fritidstilbud på samisk.
 Lage fritidsarena hvor samisk benyttes som hovedspråk for lek og aktivitet.
 Gi barna og ungdom i Deanu Searat mulighet for å delta på treningsamling i regi av SVL-N, 

hvor barn og ungdom i hele Sapmi deltar. Disse samlingene er vanligvis i Heatta og Yllas i 
Nord-Finland.

Vurdering
Søknaden faller inn under tiltaksområde 1 og 3.  Tiltakene retter seg både mot alle barn og unge
i kommunen, og noen er rettet mot medlemmer i Deanu searat. Tiltak som ikke er knyttet mot 
medlemskap  er mer inkluderende og bør prioriteres.
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Deanu Searat
Holmesund
9845 Tana

Tana Kommune
Rådhusvn. 3
9845 Tana

J77 ATT

2151%.

Beskrivelse av bruk av omsøkte tospråklighetsmidler

Målsetting for bruk av midlene:

SØKNAD OM TO-SPRÅKLIGHETSMIDLER 2012

Tana den 28.02.12

Deanu Searat viser til kunngjøring på Deres hjemmeside den 16. febr 2012, og søker med dette
tospråklighetsmidler fra Tana Kommune for 2012.

Organisasjon
Deanu Searat er et idrettslag under SVL-N som igjen er underlagt hovedorganisasjonen SVL. Deanu Searat
har i dag rundt 100 medlemmer.

Grunnleggende verdier
Deanu Searat er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon, som er tuftet på samiske
kulturelle verdier. Formålet er å fremme samisk språk og kultur blant alle aldersgrupper i Deanu gielda/Tana
kommune. Deanu Searat har satset på varierte fritidsaktiviteter spesielt for barn og unge i kommunen.

Deanu Searat ønsker å benytte tospråklighetsmidler til å gi barn i Tana Kommune muligheten til å delta på
trening og lek/aktivitet på samisk. Samtidig vil vi lage en språklig arena for barn i Tana Kommune hvor de
kan møtes for å leke på samisk.
Organisering for dette vil være at første del av dette vil være lek/trening myntet på tradisjonelle samiske
aktiviteter som ski og lassokasting.
Deretter vil vi servere kveldsmat og frukt. Etter servering vil barna ha lekestund hvor alle barna leker
sammen.
Deanu Searat vil også arrangere en helgesamling for barn som er medlemmer med overnatting, hvor lek og
aktivitet er hovedmålene.
Deanu Searat ønsker også å gi barn og ungdom mulighetene for å delta på samlinger i regi av Sami
Valastallan Lihtu- Norga (Samisk idrettsforbund, avd Norge.) Her deltar også både norske, finske og
svenske samiske ungdommer. Her har de siste årene deltatt over 100 barn og unge fra Sapmi.

•  Lære barn i Tana Kommune begreper på samisk i tradisjonelle samiske leker, idrett og aktivitet.
• Gi barn i Tana Kommune et fritidstilbud på samisk.
• Lage fritidsarena hvor samisk benyttes som hovedspråk for lek og aktivitet.
• Gi barna og ungdom i Deanu Searat mulighet for å delta på treningsamling i regi av SVL-N, hvor

barn og ungdom i hele Sapmi deltar. Disse samlingene er vanligvis i Heatta og Yllas i Nord-Finland.
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Budsjett:

Utstyr for aktivitet (Lasso, reinhorn, div. leker og utsyr)

Mat for 30 aktivitetskvelder, a kr 500

Utgifter til kursing av aktivitetsledere i samiske
leker/aktiviteter, inkludert foreleser o bevertnin
Tilbereding av mat  (  a kr 300 ) til aktivitetskveld.

Aktivitetshelg, mat og div. utgifter

Trenings samling i Heatta og Yllas (Egenandel for utøvere, Kr. 12 000,-
la ledere o trans ort til samlin
Sum: Kr. 81 000  ,-

Deanu Searat søker med dette kr. 81.000 av Tana Kommunets to-språklighetsmidler

Begrunnelse for de omsøkte tiltakene:

Deanu Serat ser at det er få tilbud til samisktalende barn, hvor det hovedspråket er samisk.
Ved å lage aktivitetskvelder, så får vi styrket bruken av samisk språk og kultur mot barn og ungdom.
Samtidig blir dette en fast og strukturert arena, som er tilgjengelig for de som ønsker det. Vi har hatt forsøk
på matservering på treningskveldene våres, og ser at dette trekker flere barn til treningene.
Deanu Searat ønsker også å lage en samlingshelg for tradisjonell samisk idrett, aktivitet og kultur for disse
ungdommene. Innholdet her blir samisk idrett, samiske leker og historiefortellinger. Det skal også tilberedes
tradisjonell samisk mat.

Det å møte ungdommer fra andre steder i Sapmi mener Deanu Searat er viktig for styrking av det samiske
språket og identiten. Ved å delta på samlinger i regi av SVL-N er det en enestånde mulighet for nettopp
dette. Det skapes et større nettverk enn bare det som innenfor kommunen, og styrker barn og ungdom språk
og identitet. Disse samlingene er også med på motivere barn og ungdom for videre deltakelse innen samisk
idrett og kultur.

Håper på positivt svar.

Mvh

Olaf Trosten
Leder Deanu Searat

Kr. 25 000,-

Kr. 15 000,-

kr. 5000,-

Kr. 9000,-

Kr. 15 000,-
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243

Arkivsaksnr: 2012/515-3

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 23/2012 20.03.2012

Polmak sykehjem - Søknad om kommunale tospråklighetsmidler 2012

Vedlegg
1 Søknad om tospråklighetsmidler 2012

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst  og kulturutvalget  avslår søknaden.

Saksopplysninger
Polmak sykehjem søker om midler til kompetansehevende utviklingstiltak innenfor samisk 
kulturforståelse og opplæring i det kulturelle språket. Dette skal skje gjennom fagdager på 
Undervisningssykehjemmet i Karasjok. I tillegg søkes det om midler til utvikling av et eget 
lokalt minnealbum som en del av miljøterapautisk reminisensbehandling hos den demente 
pasient, og til styrking av den kulturelle kommunikasjon og samspill mellom helsearbeideren og 
samiske pasient.

Vurdering
Tiltakene sorteres under prioritering 3 – Arenabygging for aktiv bruk av samisk språk og kultur.
Det spesielle i denne søknaden er at dette retter seg både mot en bedre jobbforståelse hos ansatte 
og tiltak rettet mot brukerne av tjenesten. Kulturforståelse og språkkunnskap er viktig innen for 
dette fagfeltet. 
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SØKNAD PÅ TOSPRÅKLIGHETSMIDLER 2012

Mange samer har behov og rettskrav til å bruke sitt morsmål i samtale med helsepersonell.
Vi som til daglig møter den samiske demente pasienten, ser hvor vanskelig det kan være å
utrykke seg på norsk, og vi evner i for liten grad til å hjelpe samisktalende i slike situasjoner.
Og i dag besitter for få helsearbeidere samisk språkkompetanse. Dette kan resultere i at
pasienten kan bli tilbakeholdene med å fortelle at man ikke forstår, , utrykke sine hjelpebehov,
og vi som pleiere har et ansvar, slik at ytelsene blir ivaretatt, slik at brukerrettighetene
innfris. I dag er mange eldre helt enspråklige. Og en innleggelse/møte med en institusjon kan
virke svært fremmedgjørende.
Kulturelle kommunikasjonsproblemer mellom helsepersonell og den samiske pasienten,
handler om at vi som personell ikke kjenner til, eller forstår, samers bakgrunn, tenkemåte og
væremåte.
Et annet forhold er at vi som personell ofte behandler brukere på en måte som er kulturelt
fremmed for samer. Dette gjelder særlig normer for brukeratferd og institusjonens fysiske
norske særpreg, med lange korridorer og lite felleskap, som kan virke fremmedgjørende.
Den samiske befolkning har lange tradisjoner for selvhjelp gjennom bruk av personlig
nettverk for å motvirke helseplager og personlige problemer. Det kan ofte være en utfordring
for å få helsetjenesten til å spille på lag med disse resurssene, slik at de utfyller hverandre.
Særlig kan folkemedisin og åndelig bistand fra nærmiljøet bli sett på med skepsis av
helsepersonell.
Manglende språk og kulturforståelse kan føre til store utfordringer med at bla. Symptomer på
sykdom blir feiltolket, og behandlingsforløp/medisinering kan få alvorlige konsekvenser.
Et viktig satsningsområde for den nye samhandlingsreformen er en utvikling av samisk
fagkompetanse, og i en større grad av stabilitet i samiskspråklige helsetilbud-dette vil  være
særskilt positivt for den samiske pasienten.
Informasjon er et viktig sentralt element for å fjerne fordommer mot samisk kultur, og
Regjeringen mener det er et behov for informasjonsatsning om samer og om samiske
forhold.
Viser til sameloven som ble lagd bla. For at det samiske språket og kulturen på best mulig
måte skal bli ivaretatt.

Vi ved Polmak sykehjem ønsker oss som et kompetansehevende utviklingtiltak, mer
opplæring i samisk kulturforståelse og en kompetansehevende opplæring idet kulturelle
språket, vi ønsker en kunnskapsoppbygging og en bevisstgjøring i vårt møte med den samiske
pasienten. Og møte denne brukeren på deres forutsetninger og kultur, vi ønsker å utvikle oss
og fremme vår kunnskap om samisk identitet og kultur ved vår institusjon som sykehjem, og
vårt mål er å kunne utøve,synliggjøre, formidle,skape og ivareta gjensidig respekt, toleranse
og forståelse, en positiv effekt som er med på å bidra til å styrke den enkelte brukers
selvfølelse og selvrespekt. En slik forankring i vårt arbeidsmiljø vil bidra også til større
jobbtilfredshet.

Vi søker med dette om midler på inntil kr.50.000,- som skal dekke våre utgifter og kostnader
å sende oss personell til fagdager og eksursjonstur til Undervisningssykehjemmet i
karasjok(USH) som også er blitt et nasjonalt undervisningsykehjem, og utredningsenhet for
den samiske demente pasienten.
Tema for slike fagdager er feks."møte med den samiske pasienten","folkemedisin","omsorg
ved livets slutt"-kulturelle ritualer.
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Vi søker også om inntil kr. 20.000 som vi ønsker til utvikling av vårt eget lokalt
"minnealbum",dette skal være et bildealbum, og bilder på vegg, til bruk som reminisens, hvor
vi ønsker selv å skape bilder fra vårt samisk lokale miljø, med lokale temaer, hvor vi ønsker å
ha en samisk beskrivende tekst, som frembringer vår samiske pasients identitetsfølelse og
kultur. dette som endel av miljøterapautisk reminisensbehandling hos vår demente pasient, og
til styrking av den kulturelle kommunikasjon og samspill mellom helsearbeideren og samiske
pasient. Alt dette som en del av et kompetansehevende tiltak på det samisk kulturelle språket
ved vårt sykehjem.

På vegne av oss alle ved Polmak Sykehjem,

mvh. Mariann Johansen Lindi
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/675-2

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 24/2012 20.03.2012

Polmak og Tana kirkelige fellesråd - Kommunale tospråklighetsmidler 2012

Vedlegg
1 Søknad om tospråklighetsmidler 2012

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst og kulturutvalget tildeler Polmak og Tana kirkelig fellesråd 3.500,- til Samisk språklig 
materiell for babysang

Saksopplysninger
Polmak og Tana kirkelig fellesråd søker om midler til tiltak til å styrke bruken av samisk språk i 
gudstjeneste- og i menighetslivet. Det søkes om midler til innkjøp av religiøs litteratur og 
materiell, samt utgiftsdekning til samiskspråklig konfirmantundervisning.

Vurdering
Innholdet i søknaden retter seg mot barn og unge. Utvalget må vurdere om det er kommunens 
ansvar å dekke kostnader til bibler og testamente på samisk gjennom tospråklighetsmidlene. Det 
bør stilles spørsmål om ikke det er en selvfølge at dette finnes i en kommune i det samiske 
språkforvaltningsområdet, og at dette ikke dekkes over de ordinære overføringene Polmak og 
Tana kirkelig fellesråd får.
I forhold til konfirmantundervisningen, så gjelder det også i dette tilfellet om 
tospråklighetsmidlene skal brukes til lønn.
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Deanu gielda — Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 Tana

SØKNAD OM TOSPRÅKLIGHETSMIDLER 2012

Det vises til kunngjøring om tospråklighetsmidler 2012. Polmak og Tana menighetsråd/
kirkelig fellesråd inngår i samisk språkforvaltningsområde. Menighetsrådet/kirkelig fellesråd
ønsker på bakgrunn av dette å styrke bruken av samisk språk i gudstjeneste- og menighetslivet
i Tana kommune. Under forutsetning av finansiering foretas det årlig prioritering av tiltak
som skal iverksettes.

Språktiltak for barn og ungdom og arenabygging for aktiv bruk av samisk språk og kultur, er
fortsatt prioriterte oppgaver for menigheten/fellesrådet.

Med henvisning til kommunens retningslinjer for tildeling av tospråklighetsmidler i 2012
søker Polmak og Tana menighetsråd/kirkelig fellesråd om kr 84.000 til følgende prioriterte
tiltaksområder:

Vi ser fram til kommunens behandling av vår søknad.

Med vennlig hilsen

Kirstin Biti Joha
kirkeverge

Buolbmåt ja Deanu girkolaS oktasaåråddi
Polmak og Tana kirkelige fellesråd

TTAT T

7 MAR21512

Rådhusvn.5, 9845 Tana.
Tlf: 78 92 54 74, fax: 78 92 53 69

E-post: kirkeverge(dtana.kommune.no
Org.nr. 877001792

Dato: 07.03.12
Jnr.: 34/2012
Ark.nr.: 159
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243

Arkivsaksnr: 2012/683-2

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 25/2012 20.03.2012

Giellavealgu mánáidgardi - Kommunale tospråklighetsmidler 2012

Vedlegg
1 Søknad om tospråklighetsmidler 2012

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst og kulturutvalget avslår søknaden fra Giellavealgu mánáidgardi til prosjektet Áhkku.

Saksopplysninger
Giellavealgu mánáidgardi ønsker gjennom prosjektet “Áhkku” å styrke barnas språkutvikling 
gjennom begrepsinnlæring, og styrke barnas tilhørighet til det samiske samfunnet.
“Áhkku” skal være en ekstra resurs som skal jobbe med mindre barnegruppa med det
emne er planlagt for dagen/uka. Áhkku skal komme til barnehagen 3 dager i uka og ha 3 timer 
med barna, 1,5 time med hver gruppe.
For mest effektiv gjennomføring av temaer vil det engasjeres forskjellige personer som skal
ha Áhkku rollen.

Vurdering
Tiltaket faller inn under prioritering 1, men hovedkostnaden i dette prosjektet er lønnskostnader.
Også i dette tilfelle vil utvalget være nødt til å vurdere om tospråklighetsmidlene skal brukes til 
lønnskostnader. 
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Giellavealgu mánáidgárdi              tlf +4790212745

Sámi báikegottiid guovddáš
Samisk Bygdesenter                                                                  e-mail: giellavealgu@sadji.no 
Máskevárriveien 5                                                                                          mob +4790216663
9845 Deatnu-Tana                                                                                         org nr 989 993 275

Deanu gielda – Tana kommune                                                                                      07.03.12
Rådhusveien 3
9845 Deatnu

Søknad av kommunale tospråklighetsmidler.

Språktiltak overfor barn og unge, prosjekt “Áhkku”.

   Giellavealgu samisk barnehage er i drift fra 2006. I dag er det to avdelings barnehagen og 
tilbyr 36 plass til barn med samisk bakgrunn.
Vi har barn både fra samisk tallende hjem og fra hjem der foreldre snakker bare norsk.
Giellavealgu barnehagen jobber for at de barna får mulighet å lære samisk og å utvikle samisk 
språk og kultur. Barnehagen har en viktig rolle som arena for utvikling av kulturell identitet. 
Alle ansatte i våres barnehagen behersker samisk og de jobber bevist på barnas samisk språk 
og kultur utvikling. Det gjør vi daglig gjennom alle våres aktiviteter.
    Dagens situasjon med full dekning i barnehagen og samfunnet der barna begynner tidlig i 
barnehagen, under at de fyller et år - gir oss stor preg for å gi god tilbud for barnas utvikling.
Per i dag har vi 29 barn, der er 10 barn født 2009, 5 barn – 2010 og 4 barn – 2011 som enda 
kan ikke gå selv og må spise grøt/morsmelk erstatning. Personalet må bruke mye tid og 
krefter for å gi omsorg til de barna. Da er det utfordring å gi god og spennende lærings arena 
for større barna.
   Det kan hun “Áhkku”. Hun kan mye av samisk håndverk og kultur. Hun kan joike, fortelle 
historier/eventyr og lære barna språk gjennom håndverk i små grupper, korte turer i naturen
da de skal hente naturlige materialer eller lære dyrs spor/rede/hy osv. 
   Mål med “Áhkku” prosjekt er å styrke barnas språkutvikling gjennom begrepsinnlæring, å 
styrke barnas tilhørighet til det samiske samfunnet.  
   “Áhkku” skal være en ekstra resurs som skal jobbe  med mindre barnegruppa med den 
emne som ble planlagt for dagen/uka, grunnlegende blir i bruk: Veileder for barnehager med 
samiske barn. 
Áhkku skal komme til barnehagen 3 dager i uka da skal hun ha 3 timer med barna, 1,5 time 
med hver gruppa. 
   For mest effektiv gjennomføring av temaer ser vi behov å bruke forselige personer som skal 
ha Áhkku rollen, men prosjekt leder skal være Annikki Lænsman. 
Planlagt utgifter: -    Áhkku, 288 timer lønn kr 72 000,-

- Materiell utgifter kr 6000,-
- Egen innskudd på kr 28 800,-

Til sammen: kr 106 800,-

Her med søker vi etter tilskudd på kr 78 000,-
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                Vi håper på et positiv svar.

Med vennlig hilsen                                                                                    Nadja G. Smelror. 
barnegage styre.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243

Arkivsaksnr: 2012/681-2

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 26/2012 20.03.2012

Tanavassdragets fiskeforvaltning - Kommunale tospråklighetsmidler 2012

Vedlegg
1 Søknad, tospråkmidler

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst og kulturutvalget avslår søknaden fra Tanavassdragets fiskeforvaltning -
Deanučážadaga guolástanhálddahus om tospråklighetsmidler 2012. 

Saksopplysninger
Tanavassdragets fiskeforvaltning - Deanučážadaga guolástanhálddahus (TF) søker Kr 80 000,- i
støtte fra Tana kommunes tospråklighetsmidler. TF ønsker å være et tospråklig
forvaltningsorgan slik at informasjon og tjenester kan tilbys på begge språk. Midlene skal 
brukes til å gjennomføre et todelt prosjekt. 1) Tolking av styre- og infomøter, oversetting av
saksdokumenter og skriftlig informasjonsmateriell på begge språk, samt administrere en
tospråklig hjemmeside på www.tanafisk.no. 2) oversette og syntetisere laksefagterminologi til
samisk.

Felles for prosjektene er å bevare det samiske språket ved å gjøre informasjonsmateriell
tilgjengelig på begge språk (samisk og norsk) samt bevare samisk fagspråk og fremme samisk
språkutvikling og implementere dette i forvaltningen. Prosjektet skal gjennomføres ved å
engasjere utdannet fagkyndig samisk språkmedarbeider.

Vurdering
Søknaden faller inn under prioriteringsområde 4. Prosjektet finansieres i hovedsak av søkeren.
Prosjektet vil bidra sterkt til å gjøre viktig informasjon i tilknytning til forvaltningen av 
Tanavassdraget tilgjengelig på flere språk. I dette tilfellet forutsettes gjennomføringen av at det 
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må engasjeres/ansettets personell og utvalget må også i dette tilfelle gjøre vurdering om 
språklidlene skal brukes til lønnskostnader.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/556-2

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 27/2012 20.03.2012

Tilskudd til LAN Party - LAN i Tana

Vedlegg
1 Søknad om støtte til gjennomføring av LAN i Tana 2012 kommunen
2 Søknad om tilskudd
3 Regnskap LAN i Tana 2011
4 Budsjett LAN i Tana 2012

Rådmannens forslag til vedtak
Tana ungdomsråd anbefaler at søknaden oversendes til OKU for realitetsbehandling. Tana 
ungdomsrådet er positiv til søknaden. 

Saksopplysninger
LAN i Tana 2012 v/Raymond Hildonen: 

Som dere vet, var 2010 første året noen forsøkte LAN (Lokalnett. Engelsk: Local
Area Network; forkortet LAN) i storformat i Tana. Vi er 4 frivillige voksne som tok
initiativ til å arrangere LAN for ungdommen i Tana rett før påske.

Nå er spørsmålet om vi skal gjenta suksessen fra i fjor der vel 60 ungdommer møtte
opp til LAN. Ett rusfritt arrangement for ungdom fra ca 12 år og opp. Ungdommene
har spurt hele vinteren om når det blir LAN igjen, så det er tydelig at dette er noe de
ønsker.

Regnskapet for 2011 viser at uten støtte så er det ikke mulig å gjennomføre dette.. Vi
brukte søtten vi fikk i 2010 til å kjøpe inn eget utstyr for over 20.000 kroner.
I tillegg er hall leien til kommunen på 3.812 kr.
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Vi ønsker at dette skal være ett lavterskel tilbud til ungdommen der påmelding og
kiosk prisene skal holdes på ett minimum. Vi har et ønske om at unge gutter og jenter
i regionen skal kunne være med på en sosial hendelse, der kameratskap og felles
interesse skal stå i fokus, uavhengig av økonomi. Har du en PC, så skal du kunne
komme hit. Og alt er rusfritt.

I 2010 tok vi 200kr i påmelding, i fjor tok vi 100 kr i påmeldingsavgift og vi ønsker å
holde den lav for at alle skal kunne delta. Vi kan nevne at vi i fjor kunne selge pølser
og hele pizza til selvkost. Det fordi det lokale næringslivet også stilte opp og bidro
med sponsing.

Uten all støtten vi fikk, så hadde vi ikke kunnet gjennomføre ett så vellykket
arrangement.

Vi søker derfor dere om økonomisk støtte på 10 000 kr til gjennomføring av LAN
2012 i Tana.
Beløpet skal brukes til drift og premier. Ingen mottar lønn for arbeidet og alt gjøres
frivillig og på dugnad for våre ungdommer i regionen. Vi har ikke utarbeidet detaljert
budsjett, da totaltilbudet vi kan gi, avhenger litt av hvilken støtte vi får.
Vi gjennomfører LAN palmehelgen 31. mars.

Vurdering

LAN i Tana 2012 søker om kr 10 000 for gjennomføring av tiltaket i 2012. 

Tana ungdomsråd anbefaler at søknaden oversendes til OKU for realitetsbehandling. Tana 
ungdomsrådet er positiv til søknaden. 
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LAN i TANA 

Fingervann 

9845 TANA 

 

 

Tana Kommune 

 

9845 TANA 

 

 

Søknad om støtte til gjennomføring av LAN i Tana 2012 

 

Takket være bidraget fra dere på 10 000 kr i 2011 kunne vi gjennomføre nok en vellykket LAN 

arrangement palmehelgen. Vi doblet deltagelsen fra 2010 til nesten 60 påmeldte i fjor. 

Vi ønsker at dette skal være et lavterskel tilbud til ungdommen der påmelding og kiosk prisene 

skal holdes på ett minimum. 

 

Vi har et ønske om at unge gutter og jenter i regionen skal kunne være med på en sosial 

hendelse, der kameratskap og felles interesse skal stå i fokus, uavhengig av økonomi. Har du en 

PC, så skal du kunne komme hit. 

Premiepotten er en av de største i Finnmark og det motiverer til deltagelse og engasjement. 

 

Å leie Flerbrukshallen er den største utgiften vi har til dette arr. I tillegg til premiepotten. Alt gjøres 

på dugnad og derfor er lokal støtte viktig for at vi skal få gjennomført dette år etter år. 

 

Vi planlegger å gjennomføre årets LAN, palmehelgen 31. Mars. 

LAN TANA har ett styre og en eventuell støtte bes innbetalt på kasseres konto: 

7101.45.7250 

 

Tana den 20. Februar 2012 

 

Med vennlig hilsen 

 

Raymond Hildonen  Ragnar Gakko Eli Sabbasen  Anne Gundersen  

                 Sign./    /Sign./   /Sign./ 
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Lan i Tana søker støtte til gjennomføring av arr.

--

Mvh

Raymond Hildonen

______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________

Page 1 of 1Søknad om tilskudd

28.02.2012file://\\ephorteweb\DokumentLager\Prod\2012\02\28\73557.HTML
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Regnskap LAN i Tana 2011 

Tilskudd 

Lions   15.000.-  

Tana Kommune  10.000.- 

 

Inntekter 

Påmelding 57stk x 100.-   5.700.- 

Kioskdrift     3.945.- 

 

SUM      34.645.- 

 

 

Utgifter 

Kioskdrift     5.897.- 

Materiell     178.- 

Premier     10.000.- 

Div elektronikk     21.232.- 

Hall leie     3.812.- 

SUM      41.119 

 

Netto   -6.474.- 
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Budsjett LAN i Tana 2012 

 

 

Inntekter 

Påmelding 60 stk   6.000.- 

Kioskdrift    4.000.- 

SUM     10.000.- 

 

 

 

Utgifter 

 

Halleie     3.000.- 

Kioskdrift    4.500.- 

Premier    10.000.- 

SUM     17.500.- 

 

 

Netto    -7.500.- 

 

Det søkes tilskudd til avvikling av arr.  

Tana Kommune 

Lions Tana/Nesseby 

Tana Ungdomsråd. 

 

Finnmark Fylkeskommune, Sametinget og SANKS finner ikke formålet samfunnsnyttig nok 

til å gi støtte tidligere år. Derfor søkes det ikke støtte fra dem i 2012. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 614

Arkivsaksnr: 2012/580-3

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 28/2012 20.03.2012

Retningslinjer for utleie av flerbrukshallen og andre kommunale bygg

Rådmannens forslag til vedtak
Fremlagte forslag til Utleiereglement for kommunale lokaler og Retningslinjer for 
flerbrukshallen vedtas.

Saksopplysninger
Da flerbruskhallen ble tatt i bruk i 2008 ble det utarbeidet retningslinjer for bruk av hallen. 
Som en del av retningslinjene er betalingssatsene og bestemmelsene om hvem som skal ha 
leiefritak.
Utleie av flerbrukshallen administreres av TKE. I 2011 var de totale leieinntektene kr 128 000. 
Kr 95 00 av inntektene kom fra idrettslag, kr 33 000 kom fra annen kommersiell utleie. Etter 
inngått avtale mellom kommunen og TKE tifaller 80 % av inntektene TKE.
Utleieinntektene er betraktelig lavere enn noen av de vurderinger som ble gjort da hallen ble 
planlagt.

For utleie av øvrige kommunale bygg er det få retningslinjer fra tidligere.

Vurdering
Hensikten med retningslinjene for flerbrukshallen er å sikre lik behandling av alle grupper som 
ønsker å bruke hallen, og for å ha regler å forholde seg til når det oppstår interessemotsetninger. 
Retningslinjene skal også sikre at mangfoldet i idretts- og kulturlivet i kommunen benytter 
hallen.
Det har helt fra åpningen av flerbrukshallen vært diskusjoner om fordelig av halltid, leiesatser 
og leiefritak.
Fra starten av har faste treningstider vært tildelt i tidsrommet 16-22. Stengningstidspunktet kl 22 
på kvelden hadde med vaktmestertjenesten å gjøre. Med dagens elektroniske nøkkelsystem og 
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styring av lys i hallen er vi ikke avhengig av et en vaktmester slukker lyset og låser hallen om 
kvelden. Det er uproblematisk å forlenge åpningstiden til kl 23. Ekstrakostnadene vil være til lys 
og varme i en time ekstra.
Det viser seg at presset på de mest attraktive treningstimene er stort, de fleste ønsker treningstid 
i tidsrommet 17-20. Treningsgrupper med barn og unge under 19 år skal ha fortrinnsrett fram til 
kl 20. 
For å gjøre det mer attraktivt å bruke hallen etter kl 21, er det i framlagte forslag til nye 
retningslinjer foreslått leiefritak etter dette klokkeslettet.

Nivået på leiesatsene diskuteres stadig. Idrettslagene mener at de betaler for mye i forhold til 
andre leietakere. Prisen for leie av hallen til et idrettsarrangement der også voksne deltar, er kr 
6 127 for hele hallen fra fredag til mandag. Tilsvarende betaler en næringslivsaktør med stort 
inntekstpotensial kr 7 799 for samme leieperiode. Når en vet hvor idrettslagene henter sine 
inntekter fra kan leien for slike arrangement synes urettferdig.
I framlagte forslag til retningslinjer er det forelått å redusere leien for ikke kommersiell leie, og 
økning i leien ved kommersiell bruk av hallen. 

De totale leieinntektene som tilfaller det kommunale regnskapet er forsvinnende liten i forhold 
til driftskostnadene og rentebelastning kommunen har for hallen. De nye retningslinjene kan 
innebære at den totale leieinntekten reduseres for TKE/kommunen.
Gevinsten vil være at hallen brukes mer og at flere av innbyggerne i kommunen kommer i bedre 
form. 

Det har vist seg å være nødvendig å etablere retningslinjer for bruk og utleie av aktuelle lokaler i 
øvrige kommunale bygg (skoler, miljøbygget og rådhuset).
Utleiereglementet for Tana flerbrukshall og de andre kommunale byggene er tilpasset hverandre 
så langt som mulig. Det gjøres for å unngå ”konkurranse” mellom utleie av flerbrukshallen og 
de andre byggene.

Det er viktig at utleie foregår uten at det påfører kommunen unødvendige ekstrautgifter. For 
eksempel må utleie av møtelokaler må styres til lokaler der vi uansett har renhold påfølgende 
dag. 

Rådmannen foreslår at vedlagte retningslinjer for utleie av flerbrukshallen og utleiereglement 
for kommunale lokaler vedtas.
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Ephorte 2012/580 Side 1

RETNINGSLINJER FOR FLERBRUKSHALLEN

1) Innledning
Flerbrukshallen i Tana er ferdigstilt for bruk fra august 2008. Hallen skal drives til beste for 
innbyggere og lokalsamfunn i Tana kommune, og er ment å skulle berike idretts- og kulturlivet i 
kommunen, samt være en møteplass for felles aktiviteter. 
Det er viktig at mangfoldet i idretts- og kulturlivet i kommunen benytter hallen, og får ivaretatt sine 
interesser.

Flerbrukshallen har følgende fasiliteter: 
 Fotball
 1 håndballbane
 4 volleyballbaner (1 match- og 3 treningsbaner)
 4 basketballbaner (1 match- og 3 treningsbaner)
 7 badmintonbaner
 1 innebandy
 1 bocciabane
 1 bryterom
 1 klatrevegg 8,5 m (leies sammen med 1/3 hall)
 1 aktivitetsrom i andre etasje
 1 miniatyrskytebane (eget rom i andre etasje)
 Andre aktiviteter som er egnet i hallen er f.eks. turning, bueskyting
 Egen kafeteria med plass til ca 120 personer.
 Garderobeplass til ca 50 (4 stk) og to instruktørgarderober
 Dopingkontrollrom
 280 tribuneplasser
 72 parkeringsplasser
 Utenfor er det en ballbane 20x40 med grusdekke.

Flerbrukshallen er totalt 2000 kvm. og har en banestørrelse på 1000 kvm. Hallen kan deles i 3 baner 
med skillevegg. Gulvet er belegg, og oppmerket for aktiviteter som nevnt ovenfor. 

2) Hvem kan leie:
 Fortrinnsvis kultur- og idrettsmiljøet i Tana
 Barn og unge under 19 år prioriteres før voksne fram til kl 20.00
 Barneaktiviteter og aktiviteter for funksjonshemmede har prioritet i fordeling av halltid
 Hallen er også egnet til messer, arrangementer og lignede for private og offentlige
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3) Utleietider
Hallen leies ut hele året. 
Faste treningstider er forbeholdt perioden 15. aug. – 15. juni og følger skoleruten. Hallen er åpen for 
utleie hverdager kl 08.00 – 23.00. Utleie begrenses av kommunens tid til renhold.
Etter spesiell avtale kan faste treningstider benyttes i jule-, vinter- og påskeferier hvis hallen ikke er 
leid ut til andre arrangementer.

4) Bestemmelser om leie  
Tildeling av halltilgang
Halltilgang fordeles etter skriftlig søknad, og foretas av TKE KF etter eventuell uttalelse fra 
idrettsrådet og kommunens kulturavdeling. 

Ved tildeling av tider fordeles det slik at flest mulig kan benytte hallen. 
Barneaktiviteter og aktiviteter for funksjonshemmende har prioritet i fordeling av halltid. 

Søknadsfrist 
31. mai for perioden 15. august – 15. juni. 
Hvis søknad leveres etter søknadsfristen vil søker få tildelt tid dersom hallen er ledig. 

Klageadgang 
Eventuelle klager på tildelt treningstid sendes TKE KF.

Leiefritak
 Faste treningstider og andre samlinger for lag/grupper hvor alle deltakere er under 19 år, samt for 

funksjonshemmede er gratis.
 Faste treningstider i tidsrommet kl 21.00 - 23:00 er gratis.

Alle grupper som ikke er nevnt ovenfor betaler leie. Blandede grupper (deltakere over og under 19 år) 
betaler leie som for voksenlag/seniorlag. 
Ved leie i forbindelse med arrangementer, kamper, turneringer og lignende (også der deltakere under 
19 år) skal det betales leie for hallen.

Hva inngår i leien
 Flerbrukshallen leies ut med det utstyret som er i hallen. Utstyr utover det som allerede er i hallen, 

må leietaker anskaffe selv. 
 Garderober og ordinært renhold er inkludert i leieprisen. Etter arrangementer skal leietaker likevel 

rengjøre ifølge egenrengjøringsinstruks.
 Dersom det ved arrangementer er behov for ekstra bistand fra Tana kommune, vil dette bli 

fakturert iht. medgått tid. 

Leiekontrakt
Ved utleie utenom faste treningstider skal det inngås kontrakt.

Brudd på leiereglement eller kontrakt
Det er å betrakte som brudd dersom:
 utstyr står lagret i hallen, eller det ikke er ryddet etter arrangement.
 hallens utstyr ikke er ryddet bort etter avsluttet treningstid
 utleverte nøkler eller nøkkelbrikker ikke leveres tilbake
 leietaker ikke har rengjort etter arrangement i henhold til rengjøringsinstruks og utleier må foreta 

ekstraordinært rengjøring
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 utleier må utføre noen av leietakers plikter etter utleie, blir dette arbeidet fakturert leietaker etter 
medgått tid

Øvrig
I forbindelse med arrangementer kan leietaker henge eller sette opp egen reklame etc. Slikt materiell 
skal fjernes ved leietidens utløp.
Opphenging eller oppsetting av andre elementer tillates ikke.

Sanksjoner
Ved brudd på leiereglement eller kontrakt betales det tilleggsavgift i henhold til leielisten.  

Erstatning for tap og skade
Leietaker gjøres økonomisk ansvarlig for skader som påføres hallen og utstyr. 
Tap av eller skade på utstyr, kjøkkenutstyr og lignende belastes leietaker.

Priser
Kommunestyret fastsetter leieprisene i sitt budsjettvedtak. Prislisten vedlegges som eget dokument.

Retningslinjene vedtatt av OKU 20.3.2012 og gjelder fra dette tidspunktet.
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UTLEIEREGLEMENT FOR KOMMUNALE LOKALER

1) Reglementet omfatter følgende bygg:

Tana rådhus: Rådhussalen, møterom og kantine

Miljøbygget: Galleri Martin, kinosal, ungdomsklubben

Seida skole:  Kjøkken, spisesal, peisestue, gymsal, svømmebasseng

Andre skolebygg: Kjøkken, hall, gymsal

Vestertana:    Internatbygg

Familiesenteret: Fellesrom

2) Hvem kan leie
Lokalene kan leies ut til lag, foreninger, institusjoner, politiske parti/lister representert i 
kommunestyret og privatpersoner.

3) Hva kan lokalene benyttes til
a) Lokalen kan benyttes til møter, selskap, kurs, arrangement for barn/ungdom, arrangement 17. 

mai og Samefolkets dag, juletrefest for barn, tiltak i forbindelse med kommunens eldre og 
kommunens egne arrangementer. 

b) Lokalene leies ikke ut til ervervsmessig virksomhet. Det gjøres unntak ved 
idrettsarrangement og tilsvarende større aktiviteter i regi av lokale arrangører. 

c) Det er ikke tillatt å benytte lokalene til overnatting.

4) Leietider
Utleieperiode for lokaler i skolebygningene følger skoleruta.
Etter søknad og nærmere avtale kan lokalene også leies ut i skoleferier.

Avbestilling må skje senest en uke før avtalt leie.
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5) Leiepriser
a) Leieprisen fastsettes av kommunestyret og betales av leieren til kommunekassereren etter 

fakturering.

b) Lokalene leies ut med det utstyret som er i lokalet. Utstyr som leietaker har behov 
for ut over det som allerede er der, må leietaker selv skaffe til veie.

c) Ordinær renhold er inkludert i leieprisen. 

d) Bord, servise og kjøkkenutstyr skal vaskes etter bruk i henhold til egen instruks 
oppslått i lokalet. Lokalene skal være ryddet og avfallet tømt på dertil anvist sted når 
leietakeren forlater bygget.

e) Leietakeren er økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå på bygg, inventar eller 
kjøkkenutstyr. Leietaker skal straks etter leieperioden gi beskjed dersom det har oppstått 
skade. Erstatning for tap eller skade faktureres leietaker.

f) Dersom det ved arrangementer er behov for ekstra bistand fra Tana kommune, vil dette bli 
fakturert etter medgått tid. 

6) Leiefritak
Utleie til lag/grupper hvor alle deltakere er under 19 år eller funksjonshemmede.

Utleie til arrangement på 17. mai og Samefolkets dag, juletrefest for barn, tiltak i forbindelse med 
kommunens eldre og kommunens egne arrangementer er gratis.

Idrettslag har leiefritak for lokaler til møter i kommunestyresalen.

7) Erstatning for tap og skade
a) Ved skade som følge av leietakers bruk må leietaker dekke kommunens kostnader til 

utbedring.

b) Tap av utstyr, kjøkkenutstyr og lignende belastes leietaker.

8) Hvem betaler leie
a) Alle leietakere som ikke er omfattet av punkt 6 betaler leie.

b) I forbindelse med arrangementer, kamper, turneringer og lignende betales det leie for lokalene 
selv om deltakeren er under 19 år. 

9) Ro og orden
Der det er utarbeidet ordensregler skal disse følges.

Leietaker er ansvarlig for ro og orden i og utenfor bygget.
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10) Sanksjoner
Følgende sanksjoner benyttes ved brudd på reglementet:

a) Ved gjentatte brudd på utleiereglementet kan leietaker bli utlukket fra å leie kommunale 
lokaler for kortere eller lengre tidsrom.

b) Ved manglede betaling utelukkes leietakeren inntil forholdet er brakt i orden.

c) Dersom leietakers utstyr/eiendeler står lagret i lokalet, eller det ikke er ryddet etter leie, 
belastes leietaker et tilleggsgebyr. 

d) Dersom leietaker ikke har rengjort etter arrangement i henhold til rengjøringsinstruks, og 
utleier må foreta ekstraordinært rengjøring, vil dette faktureres etter medgått tid.

e) Ikke tilbakelevert utlevert nøkler eller nøkkelbrikke belastes leietaker 

f) Dersom utleier må uføre noen av leietakers plikter etter utleie, blir dette arbeidet fakturert 
leietaker.

Tilleggsgebyrene som benyttes er de samme som gjelder for Tana flerbrukshall.

Reglementet vedtatt av OKU 20.3.2012
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2012-økning Trening Fast dag Ikke-kommersielle interesser Kommersielle interesser

3,5 % Barn Pris Pris Pris Pris Pris Pris 

under 19 år pr time før pr dag * Lø-Sø Fr-Sø Lø-Sø Fr-Sø

kl 21:00

Pris pr 
dag*

Hele hallen 2 090 3 343 4 597 6 017 9 025 10 529

(inkl. kantine og garderobe) 1 254 2 090 2 925

Hall 1, 2 og 3 396

1/3 Hall 224 836 1 254 1 505 2 257 3 762 4 513

2/3 Hall 310 1 004 1 505 1 672 3 762 5 265 6 017

Bryterom 224 836 1 254 1 505

Klatrevegg 669 1 004 1 254

Aktivitetsrom 224 669 1 004 1 254 1 504 2 257 2 708

Kjøkken og kafè 836 1 254 1 505 1 504 2 257 2 708

Badstue ** 1 250

Garderober 669 1 004 1 254

Klartrevegg 224 669 1 004 1 254

Utstyropprydding (per gang) 541 541 5 382 5 382 5 382 5 382 5 382 5 382

Kontraktsbrudd: renhold 270 270 270 270 270 270 270 270

per time

Kontraktsbrudd: tap av nøkkel 500 500 500 500 500 500 500 500

Kontraktsbrudd: annet 270 270 270 270 270 270 270 270

per time

Kontraktsbrudd: annet

estatning etter verdi
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/444-2

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 29/2012 20.03.2012

Støtte til filmfestival på Lillehammer - Filmfantomene ved 5. klasse, Seida 
skole

Vedlegg
1 Søknad om pengestøtte til filmfestival på Lillehammer

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst og kulturutvalget bevilger kr. 5.000,- til Filmfantomene ved Seida skole 
Amandusfestivalen i Lillehammer

Saksopplysninger
Filmfantomene ved Seida skole har vunnet en drømmedag hos TV2, ved at de vant prisen
for BESTE VALGFILM på TV2's valgfilmkonkurranse. For å få elle elevene med på dette har det 
vært gjennomført mange inntektsgivende aktiviteter for å finansiere tiltaket.
Reisen og oppholdet må klassen dekke selv, mens TV2 arrangerer drømmedagen og
lunsj denne dagen.
Filmfantomene har mulighet til å vise filmen på Amandusfestivalen på Lillehammer, men trenger 
finansiell støtte til å gjennomføre dette

Vurdering
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Formannskapet

9845 Tana 13.02.2012

Filmfantomene v/5klasse

Seida skole

9845 Tana

Vi Filmfantomene ved seida skole har vunnet en drømmedag hos TV2, ved at vi vant prisen
for BESTE VALGFILM på TV2's valgfilmkonkurranse. Dette er stort for oss så vi har strevet
for å få alle elevene med på dette. Vi har solgt lodd, arrangert loppemarked og med denne
fantastiske innsatsen er vi nesten i boks med at alle Filmfantomene i 5.k1 kan bli med til
Oslo;-) Det er slik at reisen og oppholdet må vi dekke selv, TV2 arrangerer drømmedagen og
Lunsj denne dagen.

Det som er enda mer fantastisk er at vi har mulighet til å få vist en av våre filmer på
Amandusfestiva1en i Lillehammer, og for å få realisert dette trenger vi en del ekstra midler for
å nå dit. Dette var ikke planlagt, men muligheten bød seg og vips så er vi i gang igjen med å
selge lodd og sende sponsor brev rundt til bedriftene i Tana kommune for å få dette realisert.

Denne festiva1en er tilfeldigvis samtidig som vi er i Oslo den 27.mars. Filmfantomene håper
på at Tana kommune kan bidra med en liten pengestøtte slik at vi har en mulighet til å
komme oss på Amandusfestivalen i Lillehammer

Vi kommer til å representere Tana Kommune på reisen og prate mye fint om kommunen vår.
Dette også når vi er på TV, hos God Morgen Norge på tirsdag 27 mars (dette må dere se).

Vi håper på positivt svar fra formannskapet og at dere ser det positivet i det denne turen
bringer med seg, også for Tana Kommune. Vi håper dere kan bidra, på forhand TAKK.

Mvh

Filmfantomene

Kontaktperson

Elin Skytters

Tlf 47838188

Søknad om pengestøtte til Filmfestival på Lillehammer

r '.OTTATT

1 5 FEB 2012
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Vi skal prøve å samle inn kr  20 394  som gjenstår, slik at vi slipper å forhøye egenandelen på
reisen.
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