
VURDERING AV SØKNADER-  UNDERVISNING/SKOLETILTAK (JODDU) 

Forslag til bevilgning framgår nedenfor. For samtlige av søknadene har vi lagt til grunn at disse bidrar til formidling om laks og laksefisket overfor barn og 

unge i Tana og Karasjok, jmf. prosjektets formål i tiltak B3. Vi stiller krav om rapportering hvor bla. bildedokumentasjon inngår og som kan benyttes i 

prosjektregi. Vi har valgt å bruke opp hele prosjektpotten satt av til undervisningsformål, og ombudsjettere kr. 30.000,- fra andre formål i prosjektet.  

 Søker Beskrivelse av tiltak Søknadsbeløp Forslag til bevilgning 

1 Boftsa skole (Tana 
kommune) 

Prosjekt «elv» (1.-7. klasse) 

 Besøk på Tana museum (lakseutstillingen) 

 Besøk på CallidLagadus utstilling i Båteng 

 Drivgarnsfiske (bla. bussutgifter) 

 Stangfiske i Masjokelva 

19.000,- 15.000,- 

2 Sirma skole (Tana 
kommune) 

Ekskursjon til Tanamunningen for elever fra Sirma.  
Tema: «Farer laksesmolten møter i munningsområdet og i sjøen» 
(overnatting og skyssutgifter) 

8.640,- 8.000,- 

3 Tanabru skole «Laksens uke 2018» for 7. klasse. I opplegget inngår:  

 Drivgarnsfiske (praktisk arbeid) 

 Undervisning ved gjesteforelesere 

 Besøk til Tana museum (lakseutstilling) og til LUKE’s 
forskningsstasjon i Finland.  

Tilskuddet skal dekke skyss, gjesteforelsninger og godtgjørelser til 
fiskere/båt.  
 

20.000,- (av 
totale utgifter 
på 25.000,-) 

20.000,- 

4 Deanu sámeskuvla Flerfaglig undervisningsopplegg om tanalaksen for 47 elever (mellom- 
og ungdomstrinn). Elevene jobber i blandete grupper som jobber etter 
forskende metode. De kan velge mellom følgende grupper:  

1) Tradisjonelt garnfiske 
2) Fiskeredskaper 
3) Laksen som ressurs 
4) Fysiske forholds betydning for laksen 
5) Smittevern 
6) Tanaelva som ferdselsåre 

75.000,- (av 
totale utgifter 
på kr. 79.000,-).  

50.000,- 



 

 

Praktiske oppgaver innarbeides siste skoleuke på våren og de to første 
ukene på høsten. Tilskuddet skal dekke transport, godtgjørelser til 
innleide ressurspersoner, kjøp av materiell og litteratur, kursavgifter.  

5 Austertana 
oppvekstsenter/skole 

Ekskursjon for elever fra Austertana til Ánarjohka (Karasjok kommune). 
Uteaktiviteter bla. tema om predatorer på lakseyngel, undersøkelser av 
mageinnholdet i fisk. Det søkes om tilskudd til transport, mat og overtid 
for lærere.  

20.000,- 12.000,-.  

6 Karasjok skole Ekskursjon for elever fra Karasjok til Tana under drivgarnsfisket (gjelder 
9. klasse) 

60.000,- 25.000,- 

 Total bevilgning   130.000,- 


