
 

Nyhetsbrev 3      april 2017 

 

Prosjektet har fått både navn og logo 
Logo og navn ser du øverst på siden. Den unge kunstneren Elle Sara Oskal fra Kautokeino har 
laget logoen. Vi synes logoen ble både spesiell og flott. 
 
 
Hjemmesiden 
Informasjon om prosjektet legges på Fylkesmannen i Troms sin hjemmeside, klikk på linken:  
https://www.fylkesmannen.no/nb/Troms/Landbruk-og-mat/Ut-pa-vidda/?id=102665  

 Om kort tid kommer teksten også på nord- og sørsamisk. 
 
 
Kommunemøter 
Prosjektet er fortsatt i avklaringsfasen og besøker et utvalg av kommuner i reindriftsfylkene. 
Besøkte:   Bodø, Vadsø, Nesseby, Kautokeino, Alta og Tromsø 
Kommende besøk: Saltdal, Vefsn, Snåsa 
Vurderes:  Røyrvik, Fagernes 
 
Kommunenes forventninger og krav til reineiere som skal tilby lærings- og omsorgstjenester 
er tema i møtene. Erfaringene vil prosjektet formidle til reindriftsfamilier som har lyst å gå i 
gang.  
 
3. april hadde vi møte med Alta kommune. Vi takker rådmann Bjørn-Atle Hansen og hans 
stab for nyttig møte, med interessante diskusjoner om muligheter og begrensninger.  
 
 
Fagutviklingsgruppe 1 for barnehage, grunnskole og barn med læringsutfordringer 
Prosjektet trenger fagkompetanse for å gi trygge anbefalinger til aktiviteter og faglig innhold 
Gruppa gir råd om tilpasning til barn i ulike aldersgrupper, og hvordan aktivitetene kan 
imøtekomme faglige mål og læreplaner.  
 
 

Prosjekt  
2016 - 2019 

 
et samarbeid mellom NRL og LMD 

 

Reindrifta er lokal ressurs som har tilgang på 
natur- og menneskelige ressurser som kan bidra til 

mestring, trivsel og velferd til små og store 
mennesker som trenger det. 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Troms/Landbruk-og-mat/Ut-pa-vidda/?id=102665


En del reineiere tar kontakt  
Noen er ivrige etter å komme i gang med tilbud. Dette er positivt og vi tar godt i mot alle.  
Prosjektet er fortsatt i avklaringsfasen, og vi kan ikke gi tydelige råd ennå, det er for tidlig. Vi 
arbeider jevnt og trutt med å få på plass et godt fundament, vi henter inn kunnskaper om 
brukere, kjøpere, kompetansebehov og virkemidler. Dette skal bidra til støtte og lavere risiko 
til de som velger å starte opp. 
 
 

Prosjektet trenger flere bilder 
Kunne du tenke deg å dele bilder fra aktiviteter ute i naturen med oss?  
Har du noen gode blinkskudd, tar vi gjerne i mot.  
Vi trenger flere bilder som kan brukes i presentasjoner. Husk å oppgi fotografens navn.  
 

 

Fotograf: Lars-Magnus Kvamme 

 

Vi ønsker alle en riktig fin påske  

 

 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger, tips og innspill, ros og ris  

 

Kontakt: 

prosjektleder Ethel Seljevold 

mobil 975 12 870  

e-post: fmtrese@fylkesmannen.no 

mailto:fmtrese@fylkesmannen.no

