
SamiSk videregående 
Skole og reindriftSSkole

vi tilbyr lærerike 
Skoleår i

hjertet av Sápmi



Skolens visjon

Samisk videregående skole og 
reindriftsskole skal forberede samisk 

ungdom til å fungere i det samiske, 
norske og internasjonale samfunnet. 

Skolen skal bidra til at samisk ungdom 
styrker og videreutvikler samisk 

identitet, språk og kultur. 



- Positivt at det er egne vgs skoler for samiske elever 
der samisk språk, kultur og verdier er sentralt

- Gir opplæring i alle tre samiske språk
- Forrige skoleår fullførte og bestod 86,31% av elevene 

på sitt nivå. Dette tallet vil sannsynligvis øke etter 
NUS eksamen.

- Få elever slutter, de vi får inn døra blir på skolen.

Sterke sider



- Har to landslinjer som ikke er andre steder; duodji og 
reindrift. Skolen er med på å ivareta, gi kompetanse i 
og videreutvikle viktige samiske tradisjonelle 
næringer. 

- Skolen bidrar også i andre studieretninger til at den 
tradisjonelle kunnskapen videreføres og utvikles. 
F.eks samisk byggeskikker i byggfag.

- Bredde i tilbudene på våre skoler fører til at samiske 
elever får opplæring på samisk i andre 
studieretninger, f.eks bygg, TIP mm. Bidrar til 
kompetanseheving i det samiske samfunnet.

Sterke sider 



Sterke sider

• Har fokus på god kvalitet på 
opplæringen 

• 80 % av elevene har samisk som 
førstespråk

• 80 % av lærerne er samisktalende, mens 
50 % har formell utdanning i samisk

• Prioritert kompetanseheving for lærere 
som kan undervise på samisk



Sterke sider
Vi har høy kompetanse i staben.

Kompetanseløftet har vært og er særlig
viktig for vår skole. Samiskspråklige får
hevet sin kompetanse. Hos oss tar ni 
master; realfag, duodji, IKT, samisk og
spesialundervisning



Sterke sider
• Vi gir fjernundervisning i samisk og tilfører dermed 

det samiske samfunnet samiskspråklige
• Har stort fokus på internasjonalt arbeid, med særlig 

vekt på urfolkssamarbeid. 
• Vi er med i WINHEC- urfolks nettverk for høyere 

utdanning, der også vgs kan være med. 
• Denne uken ble vi også medlem i UArctic, nettverk 

for utdannings- og forskningsinstitusjoner i arktiske 
områder.



Utfordringer
Samisk språks status:
Språk, man får ikke ekstra poeng for samisk som 1.språk
når man søker høyere utdanning. Dette fører til at
elever velger strategisk. Førstespråk burde, som
realfag, få ekstra poeng
Elever som f.eks tar påbygning, har 8 timer i norsk pr
uke. Samisk elever har 8 timer norsk og 8 timer samisk.
Dette fører til stor arbeidsbyrde. Man kunne hatt noe
felles i språkfagene og redusert timetall.



Utfordringer
• Mangel på læremidler i samisk språk, andre samiske 

fag og alle øvrige fag
• Kompensasjon til lærere som underviser i samisk 

(lærere i finsk får kompensasjon) 
• Skolen gir fjernundervisning i samisk; Organisering av 

språkopplæring; skoler rundt om i landet setter 
samiskundervisningen på et dårlig tidspunkt, f.eks 
fredag kl. 15- 17 på fredager. Gir dette motivasjon 
for å velge samisk i vgs? 

• Forskriftsfestet hospiteringsordning for elever som 
får fjernundervisning i samisk



et Spennende Skoleår i
hjertet av Sápmi - kautokeino
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