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Studiepermisjon for videreutdanning i samisk

Tilskudd til studiepermisjoner for videreutdanning i samisk gis for å 
styrke læreres kompetanse i samisk språk.

Tilskuddsmottakere

• Kommuner

• Fylkeskommuner

• Frittstående grunn- og videregående skoler

• Retningslinjer KD

https://www.udir.no/contentassets/1151df113d734105a8b07fbd847b9f7e/225-63-samisk-stud.perm.-videreutd.-i-samisk.pdf


Søknad om tilskudd til studiepermisjon

• Søkere i Nordland, Trøndelag, Troms eller Finnmark, sender søknad 
om tilskudd til Fylkesmannen i eget fylke. 

• Søkere i andre fylker skal sende søknad til Fylkesmannen i 
Finnmark.

• Søknadsfristene fastsettes og kunngjøres av den enkelte 
fylkesmann.



Kriterier 

• Lærerens videreutdanning må gi kompetanse i samisk

• Læreren må  forplikte seg overfor skoleeier, til å oppfylle kravet om 
bindingstid

• Lærerens bindingstid utgjøre det dobbelte av 
studiepermisjonstiden, men minimum ett år



Foto:

De siste årene har det blitt 

dokumentert en tydelig mangel på 

rekruttering av samiskspråklige 

lærere, og spesielt sørsamisk og 

lulesamisk har utfordringer.
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Utvidelse til stipend

• Fylkesmennene i Trøndelag og Nordland har rapportert om mangel 
på lærere med samisk-kompetanse, og at det er stort behov for 
ytterligere tiltak for rekruttering av samisklærere. 

• På bakgrunn av fylkesmennenes opplysninger har 
Utdanningsdirektoratet tatt opp med Kunnskapsdepartementet 
om tilskuddsordningen til studiepermisjon for lærere i samiske kan 
utvides til også å omfatte stipend til lærerstudenter som tar samisk 
lærerutdanning.



Truet språk krever ekstraordinære tiltak

Det er opprettet lulesamisk lærerutdanning ved Nord universitet. Bodø. 

Det er opprettet sørsamisk lærerutdanning ved Nord universitet. Levanger. 

For å sikre søkere til ei slik utdanning er det nødvendig med stimuleringsmidler 
gjennom stipendordninger. 

Et spleiselag mellom forvaltningskommunene, fylkeskommunen og Fylkesmannen 
for å sikre ei bærekraftig rekruttering av lule- og sørsamisktalende lærere.



Foto:

Sørsamisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 er 
ei solid faglig, fagdidaktisk og pedagogisk 5-årig 
masterutdanning for dem som vil bli lærer for barn i 
de tidligste skoleåra i grunnskolen. 

Sørsamisk grunnskolelærerutdanning 



KOMMER: Arbeidsplassbasert 
barnehagelærerutdanning i lule- og sørsamisk 

Utdanningen går over fire år ,bachelorgrad. Planlagt oppstart høst 2021.

Detter vil bli en barnehagelærerutdanning med samisk profil

Det er et stort behov for kunnskap om samisk språk og kultur. 
• Alle barn som går i barnehager skal ha kunnskap om dette, uansett 

hvilken barnehage de går i.
• Samiskspråklige barnehager er det viktigste enkelttiltaket for å sikre 

bevaring og vitalisering av samiske språk.
• Tiltak som sikrer det videre utdanningsløpet med opplæring i og på 

samiske språk. 
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