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Utlysning av studiehjemler i finsk/kvensk skoleåret 2019/20
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har fått tildelt midler til studiehjemler i 2019. Under
forutsetning at vi og får midler i 2020, lyser vi med dette ut studiehjemmel i finsk/kvensk for
skoleåret 2019/2020.
Vi ber kommunene videreformidle dette til skolene og aktuelle lærere.
Vedlagt følger søknadsskjema (skjema 1) som fylles ut av den enkelte søker og sendes via
skolens rektor til kommunen. Kommunen skal prioritere de innkomne søknadene på vedlagte
skjema 2. Det er også lagt inn spørsmål om noen flere opplysninger på skjema 2.
Det er viktig at kommunen besvarer disse spørsmålene slik at det kan foretas beregninger av
studiehjemler fremover. Kommunene sender inn søknadene til Fylkesmannen i Troms og
Finnmark samlet innen 29. mars 2019 på e-post til fmtfpost@fylkesmannen.no. Tildeling vil
skje i uke 15.
I studieåret får læreren lønn, denne blir utbetalt av kommunen. Refusjonsbeløpet til
kommunen er lik den grunnlønnen læreren skal ha etter endt utdanning. Kommunene
forutsettes å dekke eventuelle alderstillegg. Det forutsettes at søker har godkjent
lærerutdanning og har et fast ansettelsesforhold i kommunen.
Vilkåret for at en kommune kan motta tilskudd er at videreutdanningen gir kompetanse i finsk
som andrespråk. Den som får tildelt hjemmel må underskrive avtale med den kommunen der
en er tilsatt, og binde seg til å undervise minst 2 år i grunnskolen umiddelbart etter at
hjemmelen er benyttet. Bindingstiden kan reduseres forholdsvis der permisjonen er mindre
enn ett år, dog ikke slik at bindingstiden er mindre enn ett år. Eventuell plikttjeneste etter
andre permisjonsordninger kommer i tillegg til forannevnte plikttjeneste.
Brev og skjema vil dere finne på https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/
Vi ber om at vår referanse oppgis ved henvendelse til oss.
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