
 

Nyhetsbrev 2        januar 2017 av Ethel Seljevold 

Å bruke lokale ressurser 

Reindriften rår over materielle-, menneskelige- og naturressurser som kan anvendes i lærings- 

og omsorgstjenester til mennesker som trenger det. 

Samfunnet har behov for lærings- og omsorgsmiljø med forankring i samisk identitet, språk 

og kultur. Reindriften er en kulturbærende næring som kan ha potensiale til å utvikle og 

tilrettelegge slike tjenester.  

 

 

 

Reindriften med siida 

som arena kan hjelpe 

brukerne til  

 

Bedre livskvalitet 

Mestring og læring i praksis 

Styrket identitet  

Å bli bedre kjent med sine røtter 

Å bruke sanser 

Personlig utvikling/økt selvfølelse 

 

 

Kontaktmøter med kommunene 

En sentral oppgave i prosjektet er å få en avklaring om kommunene og staten vil være kjøpere 

av lærings- og omsorgstjenester i reindriften. Derfor holder vi kontaktmøter med et utvalg 

kommuner i reindriftsfylkene. 

Vi vil gjerne takke kommunene og NAV-kontorene vi har møtt i Vadsø, Nesseby, Kautokeino 

og Bodø, for bistand til møteforberedelser, engasjement og gode diskusjoner. Møtene har gitt 

prosjektet dypere innsikt i kommunenes behov og hvilke faglige krav og tilrettelegging vi må 

ta hensyn til i det videre arbeidet. Kommuner i Troms, Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag 

kontaktes utover vinter og våren 2017.  

Til slutt lages en rapport som gir reineiere som ønsker å gå i gang, mer innsikt i behov og krav 

som kommunene har.  

 

 

Prosjekt 2016-2019   
er et samarbeid mellom Norske Reindriftssamers landsforbund og Landbruks- og matdepartementet 

Læring og omsorg i reindriften 
 

 

Samfunn  
Livet og 
arbeidet i 
reindriften 

Natur 
Dyr 
Årstider 

 

Språk 
Kultur 
Duodji 
Mat  



Gode hjelpere 

Prosjektet trenger mange gode hjelpere.  

Vi håper du kan hjelpe oss med å videreformidle nyhetsbrev i ditt nettverk. 

Vi setter også stor pris på tilbakemeldinger, tips og innspill, som kan bidra til et enda bedre 

prosjekt. 

Kommunene oppfordres til å spre nyhetsbrevene og annen informasjon til sine ansatte innen 

skole, oppvekst og helse-/sosial.  

Nyhetsbrevene sendes til kommunenes postmottak, ledere av reinbeitedistrikter, 

reindriftsforvalterne hos fylkesmennene, organisasjoner, språk- og kultursentre med flere. 

Har du innspill og tips til prosjektet, send oss en e-post?   

 

Prosjektsekretariatet 

Prosjektet går gjennom tre faser; forberedelse, avklaring og mobilisering før et eventuelt 

permanent tilbud i reindriftsfylkene. Fylkesmannen i Troms har prosjektledelsen. 

 

Kontaktperson: 

prosjektleder Ethel Seljevold 

mobil 975 12 870  

e-post: fmtrese@fylkesmannen.no 
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