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Samiskopplæring
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09.00 | Velkommen.

09.15 | Opplæringslova § 6, retten til samiskopplæring. Forslag til ny opplæringslov

09.30 | Tilskuddsordningen og refusjoner for kommuner med samiskelever

09.45 | Samiske læreplaner i første- og andrespråk. Fag- og timefordeling for elever med        

samisk

10.00 | Samiskopplæring som fjernundervisning. Didaktikk og behov for tilrettelegging

10.15 | Studiehjemler som virkemiddel for rekruttering av samisklærere

10.30 | Vurdering i samiskforskrifter og praksis

10.45 | Spørsmål

Program
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Riksrevisjonens rapport om samisk opplæring:

• Elever som ber om opplæring, får retten oppfylt, men tilbudet er ikke godt nok 
kjent utenfor samiske kjerneområder. 

• Det er svakheter i tilbudet om opplæring i og på samisk. 

- Mangel på samiske læremidler svekker opplæringstilbudet.

- Svakheter i organiseringen og gjennomføringen av fjernundervisningen 
medfører store ulikheter i opplæringstilbudet. 

- Knapphet på samisklærere er et vedvarende problem. 

• Virkemidlene er mange og små, og de er spredt på mange aktører. 

https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2019-2020/opplaringiogpasamisk.pdf
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• Bidra til at samiskopplæring i grunnopplæringen 
skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter 

• Forvalte tilskudd til samisk opplæring etter gjeldende 
retningslinjer og regelverk for ordningen.

• Ivareta koordineringsansvar for samisk 
fjernundervisning, og samarbeide om gjennomføring 
av tiltak i rammeverket for samisk fjernundervisning.

Fylkesmannens oppdrag



Antall elever 
i 

grunnskolen 
fordelt på de 
tre språkene

Nordsamisk Sørsamisk

andrespråk 2 698 andrespråk 2 62

andrespråk 3 595 andrespråk 3 23

førstespråk 893 førstespråk 28

Totalt 2186 Totalt 113

Lulesamisk

andrespråk 2 47

andrespråk 3 30

førstespråk 33

Totalt 110

GSI-tall skoleåret 2019-20: gsi.udir.no



Andel elever i 
grunnskolen  

som får samisk 
opplæring 

fordelt på de 
tre språkene

91 %

4 %

5 %
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Sørsamisk

GSI-tall skoleåret 2019-20: gsi.udir.no
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