
Det internasjonale språkåret for urfolkspråk 

Sted 
 
 
 
 
Snåsa 

Hvem Hva Målgruppe 
Mikkel Gaup – 

teater, jojk, musikk 

Fortelle om sin språkreise og være språkmotivator gjennom jojkekurs, musikk, film og teater. Samiske elever i 
ungdomsskolealder. 
Elever med Snåsa 
skole – 
ungdomstrinn 

Elin Teilus: 
Workshop med jojk, 
sang og musikk 
 
Barneteater Biejvve 
bájtá 
 

 

Konsert i Snåsa kirke 

med Elin Teilus 

m/band 

Synliggjøring og motivere til bruk av samisk gjennom aktiviteter som jojk, sang og musikk 
 
Synliggjøring av samisk språk og kultur 
 
 
Synliggjøring av samisk språk og kultur 

 
Småskoletrinn ved 
Åarjelsaemiej 
skuvle og Snåsa 
skole, barnehagene 
i Snåsa 
 
 
Konserten - alle 

Gïeleviehkie – 

ungdomsaktiviteter 

Ungdommene i vårt prosjekt “Gïeleviehkie” motiverer til sørsamisk bruk ungdommer seg imellom 
gjennom ulike aktiviteter som bandy, dans, kahoot, leker, spill etc 

Samisk ungdom 

Nytt samisk navn og 

skilting på Snåsa 

hotell 

Synliggjøring av sørsamisk i kommunens “storstue og samlingssted” med skilting på sørsamisk på 
hotellet og lansering av nytt sørsamisk navn. 

Alle 

Båeth goltelidh Sette opp en låavth-gåetie/lyttetelt med lyd hvor barn og foreldre kan komme og sitte i låavhtegen 
og lytte til sanger, regler og historier fra “Mov voestes gærja” 

Barn og foreldre 

Duedtie-kveld Arrangere en sløydkveld med fokus på sørsamisk terminologi i forbindelse med vætnoe(håndverk) 
der boka “Aerpiemaahtoe – Åarjelsaemien duedtien baakoe” vil være i fokus. 
Synliggjøring og motivere til aktiv bruk av den sørsamiske terminologien. 

Alle 

Quiz-kveld Quiz-kveld med sosialt samvær hvor det motiveres til bruk av samisk mellom ungdom og voksne. Ungdom/voksne 



 

Trening/avspenning Trening/avspenning med aktiviteter der språket er i fokus. Motivere til bruk av sørsamisk.  Ungdom/voksne 

Helsefagseminar Sette fokus på og øke kunnskap om samisk språk og kultur. Ansatte i offentlig 
sektor 

Snapfilter-geosnap Lansere snapfilter-geosnap. Synliggjøre samiske stedsnavn og navn på offenlige bygninger/steder Alle 

Grong Grong  Klassevise markeringer Alle elever og 
ansatte 

Røros  Aajege og Røros vgs https://aajege.no/samisk-sprakuke-pa-roros-2/  
 

Alle 

 Museum https://rorosmuseet.no/hva-skjer  Alle 

NORD Sørsamiske 

språkforskningsdager 

 

Arrangører UiT og 

NORD 

NORD har nå gleden av å presentere programmet for 1. Åarjelsaemien gïeledotkemebiejjieh på 
Levanger 2.–4. oktober. 
Programmet og påmeldingsskjema finner dere her: 
https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/Sorsamiske-sprakforskningsdager.aspx 
 
Påmeldingsfrist er 16. september.  
 
Buerie båeteme åarjelsaemien gïeledotkemebiejjide! 
 

Alle 

Røyrvik  Boklansering, bok om språk. Forfatter Jomar Thomassen 
Eget program i skolen og på biblioteket  
 https://www.facebook.com/pg/Gïeleaernie-470432053032627/posts/?ref=notif  
 

 

  https://www.royrvik.kommune.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=188&lang=1&MId1=24&cat= 
 

 

Fylkes 
biblioteket 

   

DMMH 
høgskole 

Markering av samisk 

språkuke 

Arrangement i biblioteket mandag 21.okt. med utstilling, foredrag, joik og servering 
 

Studenter og 
ansatte 

https://aajege.no/samisk-sprakuke-pa-roros-2/
https://aajege.no/samisk-sprakuke-pa-roros-2/
https://rorosmuseet.no/hva-skjer
https://rorosmuseet.no/hva-skjer
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nord.no%2Fno%2Faktuelt%2Fkalender%2FSider%2FSorsamiske-sprakforskningsdager.aspx&data=02%7C01%7Carnop%40trondelagfylke.no%7Cedfa94197d93428844a608d73048eac3%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637030962045799792&sdata=JMVBFS5WxhGWteqX7ZScF%2F%2FVgf6%2Bgd%2Bv%2FWy4Eah1pRI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nord.no%2Fno%2Faktuelt%2Fkalender%2FSider%2FSorsamiske-sprakforskningsdager.aspx&data=02%7C01%7Carnop%40trondelagfylke.no%7Cedfa94197d93428844a608d73048eac3%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637030962045799792&sdata=JMVBFS5WxhGWteqX7ZScF%2F%2FVgf6%2Bgd%2Bv%2FWy4Eah1pRI%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/pg/Gïeleaernie-470432053032627/posts/?ref=notif
https://www.facebook.com/pg/Gïeleaernie-470432053032627/posts/?ref=notif
https://www.royrvik.kommune.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=188&lang=1&MId1=24&cat=
https://www.royrvik.kommune.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=188&lang=1&MId1=24&cat=

