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Vi skal i dag se på

• Statlig tilskuddsordning med vekt på kommuner utenfor de 13 
samiske forvaltningskommunene for samisk språk

• Rutiner gjennom året som dere må kjenne til

• Nye nasjonale elektroniske søknadsskjema

• Dokumentasjon til søknadene

• Registrere samiskopplæring riktig i GSI
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Statlig tilskudd til opplæring i/på samisk for 
grunnskolen

• Fylkesmannen forvalter tilskudd til opplæring i og på samisk 

• Formål: Bidra med finansiering til kommuner og friskoler som har 
opplæringsforpliktelser etter Opplæringsloven § 6-2, utenfor og 
innenfor de 13 samiske forvaltningskommunene

• Tilskuddet skal brukes til elever som får opplæring i/på samisk som 
førstespråk (samisk 1) eller samisk som andrespråk (samisk 2/3)

• Tilskuddet gjelder språkene nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk
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Samiskopplæring i landet

• Rundt 2500 elever får opplæring i/på de tre samiske språkene i Norge

• Fylkesmennene utbetaler ca. 37 mill. kr til samiskopplæring utenfor 
forvaltningsområdene i 2020

• Fylkesmennene utbetaler ca. 28 mill. innenfor de 13 
forvaltningskommunene i 2020
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Årshjul og rutiner for hvert skoleår

1.mars: Informasjon til foresatte og elever om opplæringsretten

1.april:  Sende prognose for timetall til Fylkesmannen elektronisk

1.mai:   Fylkesmannen gir tilbakemelding til skoleeier

Vår:       Skoleeier tar inn samiskopplæringen i ordinær timeplanlegging 
for kommende skoleår

Høst:    Samiskopplæringen starter opp ved skolestart

1.oktober: GSI-registrering

15.november: Sende søknad om statstilskudd via elektronisk 
søknadsskjema
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Nye søknadsskjema for kommuner utenfor forvaltningsområdet

• Nytt nasjonalt elektronisk søknadsskjema på www.fylkesmannen.no

• Samisk opplæring: 
https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eDocument.Viewer/Fylkesma
nnen/bruker?retur=%2feDocument.Viewer%2fFylkesmannen%2fsamis
k_opplaering&shortname=samisk_opplaering

• Logg inn med kommunens/friskolens organisasjonsnummer 

• Legg inn alle skolene du som skoleeier har ansvaret for, legg inn antall 
elever og grupper på alle trinn, redegjør for gruppeinndelingen og 
skjemaet vil beregne tilskudd for høst og vår.

• Merk: Bruk tabulator for å bevege deg fra 1.-10.trinn mot høyre i 
skjemaet

http://www.fylkesmannen.no/
https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eDocument.Viewer/Fylkesmannen/bruker?retur=%2feDocument.Viewer%2fFylkesmannen%2fsamisk_opplaering&shortname=samisk_opplaering
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Dokumentasjon – vedlegg til søknad
Skoleeier/friskole må sikre at det legges ved dokumentasjon fra den 
enkelte skole som inneholder følgende informasjon:

Navn med 

fødselsdato

Klassetrinn Språk Språknivå Undervisningsform Antall timer

Ella 1.klasse Sørsamisk Samisk 2/3 Gruppeundervisning 36 timer

Magnus 2.klasse Sørsamisk Samisk 2/3

Håkon 9.klasse Lulesamisk Samisk 2/3 Eneundervisning 32 timer

Ane 5.klasse Nordsamisk Samisk 1 Gruppeundervisning 43 timer

Simon 6.klasse Nordsamisk Samisk 1
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GSI-grunnskolens informasjonssystem

• Grunnlaget for tilskudd er opplysninger fra GSI om elevtall fordelt på 
årstrinn og språkalternativer (samisk som første- eller andrespråk) 
sammen med søknad om refusjon

• Føres i ramme F: Målform, samisk – vær nøyaktige, spør oss!

• Skoleeier registrerer informasjon om tilskuddsberettigede elever i GSI 
1.oktober 

Søknadsfrist for kommunene innenfor forvaltningsområder for samisk :
Kommuner i samiske distrikt produserer søknad med telledato 
1.oktober i GSI, og sender ferdig utfylt søknadsskjema til Fylkesmannen 
innen 15.november.
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Utbetaling av statstilskudd

• Statstilskuddene i samisk utbetales for et skoleår av gangen med ulike 
satser for høst og vår pga to budsjettår:

➢ 5/12  for høsthalvåret i desember hvert år

➢ 7/12 for vårhalvåret i juni hvert år

➢ Søknadsfristene må overholdes for å hindre økonomiske etterslep

➢ Skoleeier er ansvarlig for å sende prognose og søke til riktig tidspunkt 
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Seniorrådgiver

Her finner du mye informasjon om samiskopplæring:

https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/barnehage-opplaring/samisk-
opplaring/

Marit Helene Pedersen
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