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Nytt nasjonalt prosjekt i gang 

Skoler og helse/omsorg får flere muligheter til å gi varierte undervisnings- 

og omsorgstjenester til barn, unge og eldre med og uten samisk bakgrunn 
 

Prosjektet lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften er et treårig nasjonalt prosjekt, og 

er et samarbeid mellom staten og Norske reindriftssamers landsforbund (NRL). Prosjektet er i 

en forberedelse, avklarings- og mobiliseringsfase før et eventuelt permanent tilbud i 

reindriftsfylkene. Prosjektet settes i gang etter inspirasjon fra Inn på tunet, som er landbrukets 

tilsvarende tilbud med gården som arena. Erfaringer fra pilotprosjektet «Ut på vidda» som ble 

gjennomført i Finnmark i 2013/2014, er også tatt med. 

 

 

Læring, mestring og trivsel med siida som arena 
 

I landets reindriftsfylker er befolkningen sammensatt av flere folkegrupper, mange har 

samiske røtter og et behov for å bli bedre kjent med sin samiske bakgrunn. Samiske næringer 

har tradisjonelt vært knyttet til naturen. Samene har hentet levebrød og inntekt gjennom 

høsting av utmarksressurser, fiske, jordbruk og reindrift. Dette har gitt råvarer til duodji og 

ulike videreforedlingsprodukter. Mennesker som opplever ulike utfordringer knyttet til læring, 

sosial kompetanse og helse-/omsorg kan finne velferdstjenester i reindriften motiverende og 

utviklende. 

 

 

Lokale ressurser 
 

Prosjektet ser nærmere på hvordan reindriftens menneskelige og materielle ressurser kan 

anvendes for å utvikle lærings- og omsorgstjenester i kommunen. Lokale ressurser som 

samisk språk, kultur, næringer, tradisjon og historie skal benyttes og er en viktig del av 

innholdet i tilbudet. 

Lokalsamfunnet får tilgang på gode og tilpassede tilbud til sine brukere som har samiske 

røtter og identitet, og andre brukere med særskilte behov.  Tjenestene skal bidra til læring, 

mestring og trivsel, og være knyttet til samisk reindriftskultur, det daglige livet og arbeidet i 



siida (boplassen og reingjerdet). Kontakten med reindriften som kulturbærende næring og det 

samiske folket i nærområdet, kan bidra til å styrke identitet, fremme forståelse og virke 

konfliktdempende. 

 

 

Samarbeid om utvikling av tjenestene er viktig 
 

Lærings- og omsorgstjenestene utvikles med utgangpunkt i brukernes behov, i et samarbeid 

mellom tilbyder (reineier), kjøper og bruker. Prosjektet er et kontaktpunkt for veiledning og 

knutepunkt for informasjon, nettverk og samarbeid. Det legges til rette for tiltak og 

møteplasser som fremmer kompetanseutvikling, erfaringsdeling, nettverksbygging og faglig 

kvalitetssikring. 

 

Kontaktliste og nyhetsbrev 
 

Fylkesmannen i Troms har ansvaret for sekretariat og prosjektledelse. 

Reineiere, skoler, NAV, barnevernet, hjemmetjenesten, psykiatri og rusomsorgen, 

flyktningetjenesten i reindriftsfylkene vil få informasjon om prosjektet i ulike kanaler 

fremover.  

Har du ønsker om å stå på prosjektets kontaktliste og få nyhetsbrev og annen informasjon?  

Send en e-post til prosjektleder: fmtrese@fylkesmannen.no 

 

  
 

Ersvika samiske siida utenfor Bodø, har gjennom 10 år gitt tilbud til barnehager, 

skoleklasser, barn med spesielle læringsbehov og barnevernet.   

 

Kontaktperson: Ethel Seljevold, prosjektleder, Fylkesmannen i Troms 
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