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• Statlig tilskuddsordning som dere må kunne

• Rutiner gjennom året som dere må kjenne til og utføre

• Nasjonale elektroniske prognose- og søknadsskjema dere skal bruke

• Dere skal registrere samiskopplæring riktig i GSI

• Dere må vite mye om fjernundervisning og hospitering

Vi skal i dag se på:
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• Stedlig undervisning er det mest vanlige når elevtallet som har samisk 
opplæring er høyt. (Alta–317 elever, Tromsø–262 elever, Sør-Varanger–62 elever, 

Nordreisa-58 elever, Vadsø-43 elever, Lyngen-38 elever, Oslo-37 elever, Trondheim-33 elever)

• Noen kommuner har egne samiskklasser, en eller flere

• Noen kommuner samler samiskelever på en skole

• Noen kommuner lar lærer(e) reise rundt til skolene

• Tilgang til kvalifiserte samisklærere avgjør ofte kommunenes valg

• Noen kommuner har til dels mange elever, og har likevel mest 
fjernundervisning

• Andre kommuner har en – to elever på en eller flere skoler 

Store forskjeller i antall samiske elever
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Statlig tilskudd til opplæring i/på samisk for 
grunnskolen
• Statsforvalteren forvalter tilskudd til opplæring i og på samisk delegert 

fra Utdanningsdirektoratet

• Formål: Bidra med finansiering av merutgifter til kommuner og 
friskoler som har opplæringsforpliktelser etter Opplæringsloven § 6-2, 
utenfor og innenfor de 13 samiske forvaltningskommunene

• Tilskuddet skal brukes til elever som får opplæring i/på samisk som 
førstespråk (samisk 1) eller samisk som andrespråk (samisk 2/3)

• Tilskuddet gjelder språkene nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk
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1.mars: Hjemmeskolen skal gi informasjon til foresatte og elever om 
opplæringsretten, gjelder særlig nye elever og skolestartere

1.april:  Skoleeier sender samlet prognose for timetall for neste skoleår til 
Statsforvalterenelektronisk – for alle sine skoler

1.mai:   Statsforvalteren gir tilbakemelding til skoleeier

Vår:      Skoleeier tar inn samiskopplæringen i ordinær timeplanlegging for kommende 
skoleår

Høst:    Skoleeier sørger for at samiskopplæringen starter opp ved skolestart

1.oktober: GSI-registrering

15.november: Skoleeier sender samlet søknad om statstilskudd via elektronisk 
søknadsskjema 

Årshjul og rutiner for skoleeier:
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Prognose- og søknadsskjema for kommuner 
utenfor forvaltningsområdet

• Nasjonalt elektronisk prognose- og søknadsskjema på 
www.statsforvalteren.no

• Informasjon om samisk opplæring: 
https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/barnehage-
opplaring/samisk-opplaring/

• Logg inn med kommunens/friskolens organisasjonsnummer 

• Legg inn alle skolene du som skoleeier har ansvaret for, legg inn antall 
elever og grupper på alle trinn, redegjør for gruppeinndelingen og 
skjemaet vil beregne tilskudd for høst og vår

• Legg ved elevlister og gruppeoversikt for alle skoler og trinn

http://www.statsforvalteren.no/
https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/barnehage-opplaring/samisk-opplaring/
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GSI-grunnskolens informasjonssystem

• Grunnlaget for tilskudd er opplysninger fra GSI om elevtall fordelt på 
årstrinn og språkalternativer (samisk som første- eller andrespråk) 
sammen med søknad om refusjon

• Årsverk føres i ramme C, 13, 14 og 41 ved stedlig opplæring

• Elevtall føres i ramme F: Målform, samisk ved stedlig- og 
fjernundervisning

• Skoleeier registrerer informasjon om tilskuddsberettigede elever i GSI 
1.oktober 
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Samiske forvaltningskommuner

• Søknadsfrist for kommunene innenfor forvaltningsområder for samisk  
er 15.november

• Kommuner i samiske distrikt produserer søknad med telledato 
1.oktober i GSI, og sender ferdig utfylt søknadsskjema til 
Statsforvalteren innen 15.november.
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Utbetaling av statstilskudd

• Statstilskuddene i samisk utbetales for et skoleår av gangen med ulike 
satser for høst og vår pga to budsjettår:
• 5/12  for høsthalvåret i desember hvert år

• 7/12 for vårhalvåret i juni hvert år

• For 2022 er statstilskuddet kr 623,- pr klokketime

• Søknadsfristene må overholdes for å hindre økonomiske etterslep

• Skoleeier er ansvarlig for å sende prognose og søknad til riktig 
tidspunkt 
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Statstilskudd for videregående skoler

• Søknad sendes Statsforvalter i eget fylke innen 15.mai 

• Elevlister pr. 2. mai vedlegges

• Statsforvalteren ser over søknadene og oversender til Udir som 
utbetaler tilskuddene

• Søknadsskjema finner du på Udir her: 
elevskjema og oppsummeringsskjema

• Statstilskuddet utbetales i like deler i juni og oktober

https://www.udir.no/contentassets/d803a11993204b859f87c9ebd7e30c15/elevliste_samisk_vg.xlsx
https://www.udir.no/contentassets/d803a11993204b859f87c9ebd7e30c15/oppsummering_samisk_vg.xlsx
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• Elevens foresatte

• Skoleeier i hjemkommunen der eleven bor

• Hjemmeskolen til eleven ved rektor og kontaktlærer

• Fjernundervisningstilbyder som er kommuner i de samiske 
forvaltningsområdene eller videregående skoler i samme områder

• Fjernundervisningslærer i tilbyderkommunen som gir undervisningen

• De som tilrettelegger for hospitering i kommunen som tilbyr 
fjernundervisning

• Statsforvalteren som koordinerer fjernundervisningen mellom tilbyder 
og hjemkommune

Flere må samarbeide ved fjernundervisning
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• Skoleeier har det juridiske ansvar for samiskopplæringa gjennom fjernundervisning 
og rutiner for vurdering

• Skoleeier skal informere elever og foresatte om retten til samiskopplæring

• Skoleeier har ansvar for å opprette et godt skole-hjemsamarbeid ved 
fjernundervisning - er forskriftsfestet i § 7, forskrift til opplæringsloven

• Skoleeier er ansvarlig for å tilrettelegge for fjernundervisning og skal tilby en god 
opplæringsarena i form av tilpasset rom og godt teknisk utstyr

• Det bør være en voksen sammen med de yngste elevene ved oppstart av opplæringa

• Rektor er ansvarlig for at kontaktlærer og fjernundervisningslærer har gode rutiner 
for vurdering

Krav til hjemmeskolen ved fjernundervisning
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• Hospitering er ikke lovbestemt, men omtalt i rammeverket som et 
supplement for å oppnå kompetansemålene i samiskfaget

• Hospitering er verdifullt for å snakke språket i en naturlig sammenheng 
når elevene ikke har språkstøtte i nærmiljøet

• Skoleeier og fjernundervisningstilbyder (kommunene) skal ha en 
kontrakt som klargjør opplæringsform og om språkopphold skal være 
med for å nå kompetansemålene i samisk

• Skoleeier i hjemkommunen skal dekke reiseutgifter etter billigste 
reisemåte for elev og eventuelt foresatte hvis kontrakten har 
hospitering med som opplæringsform

• Statsforvalteren i Troms og Finnmark har ønsket fast hospitering i 
høringen til ny opplæringslov

Hospitering/språkopphold



Facebook FylkesmannenTromsFinnmark
Twitter FylkesmannenTF
Nettside fylkesmannen.no/tf

mahpe@fylkesmannen.no
78 95 05 41 eller 913 10 232

Seniorrådgiver

Her finner du mye informasjon om samiskopplæring:

https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/barnehage-opplaring/samisk-
opplaring/

Marit Helene Pedersen
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