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Revidert referat drøftingsmøte Sirma skole 3.11.2021 

 
Her følger referat fra møtet i Sirma skole. Jeg ber om at du videresender dette til de tillitsvalgte 
og foreldre. 
 
 
Møte på Sirma skole 3.november 2021 – Om fremtiden til Sirma skole 
 
Til sted: Anna Taksgård (lærer), Leif Erik Varsi (lærer/foresatt) Dag Broch (rektor), Monica 
Balto Anti (foreldre), Johan Aleksander Anti (foreldre) Trond Are Anti (lærer/foresatt) Inger 
Eline Fjellgren (kommunedirektør) Else-Marie Seim (kommunalsjef for oppvekst) 
 
Rektor ønsket velkommen og presenterte skolen og samarbeidsprosjekt med skolen i Ohcejohka 
Rektor presenterte innspill fra Ohcejohka fra lærer/foresatt på skolen Ohcejohka når det gjelder 
samarbeid over grensen. Et grenseløst samarbeid på tvers av landegrensen. Videre fremla rektor 
innspill fra Sametinget angående skolesamarbeid om grensesamarbeid. 
 
Kommunedirektøren redegjorde for prosessen når det gjelder budsjett og tiltak i den forbindelse. 
Kommunalsjefen redegjorde for de demokratiske prosessene som må gjøres i forkant av 
budsjettvedtak som politisk nivå skal vedta for neste år - 2022. På grunn av ordførers signaler om 
å kartlegge situasjonen i Sirma skole ifm budsjettarbeidet, er det innkalt til drøftingsmøte.  
Et tiltak i budsjettet kan være nedleggelse av Sirma skole. Høsten 2022 vil det være 4 elever på 
skolen. Sirma skole er årlig blitt foreslått nedlagt på grunn av få elever.  
 
Alle deltakerne på møte fikk komme med innspill og ordet var fritt. 
 
Følgende ble blant annet løftet frem: 

- Hvorvidt språk og kultur kan settes opp mot økonomiske målsetninger? 
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- Sparer kommunen midler ved nedleggelse med bakgrunn i de tilrettelegginger som de 
mener blir nødvendige ved ny skole? 

- Grenseoverskridende skolesamarbeid med Ohcejohka. God praksis på bruk av sterke 
språkmodeller.  

- Mulig at elever fra andre skoler i Tana kommune inkluderes i skolesamarbeidet? 
- SFO fra sameskolen benytter Sirma skole 
- Oppfølging av Ovttas-prosjektet 
- Sirma skole som ressurssenter for andre skoler 

Det ble videre redegjort for organiseringen av skolesamarbeidet med Ohcejohka. Felles 
skoledager pr. uke tas opp igjen fra januar 2021, hver tirsdag i Ohcejohka og hver onsdag i 
Sirma. Totalt 20 samiskspråklige elever fra de 2 skolene har felles undervisning med lærere fra 
begge skolene. Felles planleggingsmøter i forkant hvor det bestemmes hva fra hvert lands 
læreplaner som tas med. 
 
Vedlagt til denne saken er innspill både fra Ohcejohka skole/kommune, sametinget og innspill 
fra lærere og foreldre på Sirma skole. 
 
Referent: 
Else-Marie Seim 
 
 

*** 
 
Med hilsen 
 
Inger Eline Eriksen Fjellgren 
Kommunedirektør 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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