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Avklaringsfasen går mot slutten 
 
I avklaringsfasen har vi hatt møter med en rekke kommuner: 
Vadsø, Nesseby, Kautokeino, Alta, Tromsø, Bodø, Vefsn, Snåsa og Røyrvik. Møte med Fauske 
og Saltdal kommer. Vi har nå fått innsikt i kommunenes behov for lærings- og 
omsorgstjenester fra reindriftsfamilier og hvilke kvalitetskrav kommunene stiller. 
 
Prosjektet takker alle kommuner vi har besøkt for gode diskusjoner, innspill og engasjement. 
I alle kommunene har rådmennene vært behjelpelig med møtearrangement og også deltatt, 
tusen takk for hjelpa. 
 
Den innsikten vi har fått er svært viktig for prosjektet og for etablererne. Våre inntrykk og 
erfaringer skal presenteres på infomøter for reineiere/reindriftsfamilier senere. 
 
Noen reineiere er ivrige etter å gå i gang med etablering. Dette er positivt og vi tar godt i 
mot alle.  Vi kan ikke gi tydelige råd ennå, det er litt 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 å gi god veiledning og lavere risiko for 
de som velger å starte opp.  
 
Neste fase i prosjektet 
 
Vi forbereder nå neste fase i prosjektet. Den består i å formidle informasjon både til 
reineiere som ønsker å tilby tjenester og til kommunene.  
Vi vil tilby skreddersydd opplæring og sørger for å ha på plass en lett tilgjengelig råd- og 
veiledningstjeneste.  
 
 
Brukere – innbyggere som trenger litt ekstra omsorg, eller å lære i praksis 
 
Alle kommuner har unge, voksne og eldre innbyggere som trenger litt ekstra tilrettelegging 
og aktiviteter for læring, trivsel og utvikling. Det kan være  
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et samarbeid mellom NRL og LMD 

Reindrifta er en spennende næring med mange muligheter. 
Reinflokken, duodji, samisk kultur, historie, språk og 
tradisjoner kan inngå i lærings- og omsorgstjenester.  
Prosjektet ser nærmere på hvordan dette kan gjøres 



 barn eller unge med læringsutfordringer eller atferdsvansker 

 skoleklasser og barnehager som har behov for mer innsikt i samiske samfunn og 
kultur 

 barn under barnevernsomsorgen som trenger aktiviteter, helgeavlastning  

 unge som trenger arbeidstrening eller som står i fare for å falle ut av videregående 
skole 

 unge og voksne i rus- eller psykiatribehandling 

 eldre hjemmeboende med demens 

 dagaktiviteter for flyktninger som er i introduksjonsprogrammet eller andre 
programmer for integrering 

 

Dette er eksempler på grupper som det kan bli aktuelt å tilrettelegge aktiviteter og 
opplæringsopplegg for.   
 

Litt inspirasjon 

Se NRK Sápmi sin reportasje om ungdom fra Stangnes skole i Harstad som lager 
blodpannekaker i gammen.  

Markasamisk historie om hvordan samene i området levde av duodji, jordbruk, fangst og 
fiske fikk de også med.  

Dette er et godt eksempel på hvordan også reindrifta kan lage et opplæringsopplegg for 
skoler og andre grupper.  

Kort filmsnutt om elever som lager blodpannekaker finner du her: 

https://www.nrk.no/sapmi/samisk-historie-og-blodpannekake-pa-menyen-1.13589791  

 

Prosjektet trenger flere bilder 
 
Kunne du tenke deg å dele bilder fra aktiviteter ute i naturen med oss?  
Vi tar gjerne i mot. Husk å oppgi fotografens navn. 
Bildene kan bli brukt i presentasjoner, brosjyrer, på nettet med mer.  
 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger, tips og innspill, send oss en e-post! 

Kontakt 
prosjektleder Ethel Seljevold 
mobil 975 12 870 eller e-post: fmtrese@fylkesmannen.no 
 
Prosjektet hjemmeside: 
https://www.fylkesmannen.no/nb/Troms/Landbruk-og-mat/Ut-pa-vidda/?id=102665  
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