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Innspill til Ekspertgruppen for skolebidrag 
 
Sametinget viser til brev mottatt i februar 2020 der ekspertgruppen for skolebidrag ber 
om innspill til hvilke perspektiver som kan være viktig å ha med seg i lys av mandatet 
som er gitt, om blant annet å undersøke resultatene fra skolebidragsindikatorene, og  
identifisere og analysere kjennetegn på kommuner, fylkeskommuner og skoler med 
stabile skoleresultater på den positive eller negative siden.  
 
Videre ber dere om innspill på møtearenaer/ samlinger for medlemmer/intressesenter 
der det kan være aktuelt for ekspertengruppen å delta på i løpet av høsten 2020. 
 
Sametinget velger å gi innspill til ekspertgruppen selv om fristen for innspill er forfalt. 
Sametinget mener at innspillene er viktige i det videre arbeidet for ekspertgruppen.  
 
Sametingets innspill 
 
Sametinget mener det er viktig å se på medvirkende årsaker til at skoler og skoleeiere 
lykkes/ikke lykkes i med å løfte kvaliteten på opplæring for elevene.  
 
I arbeidet med undersøkelsen ser Sametinget det som viktig at ekspertutvalget også 
belyser situasjonen i de samiske kommuner og skoler, og de skoler rundt om i landet 
som tilbyr undervisning i samisk både gjennom stedlig undervisning og 
fjernundervisning. Det må ses på utfordringer og løsninger henhold til læremidler på 
samisk, lærertetthet, lærermangel, lærere med kunnskap og kompetanse i elevenes 
kulturelle bakgrunn, kommuneøkonomi, digitale utstyr, digitale programmer på samisk, 
digital kompetanse, mobbing og trakasering, tilrettelegging for undervisning i og på 
samisk.  
 
Sametinget viser forøvrig til Riksrevisjonens rapport; Riksrevisjonens undersøkelse av 
samiske elevers rett til opplæring i og på samisk  og til NOU 2016-18, Hjertespråket der 
det kommes med forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk.  
 
Når det gjelder innspill til møtearenaer, må vi komme tilbake til dette. Møteplasser er er 
planlagt høsten 2020, men det er vanskelig å forutsi om dette blir digitale møteplasser.  
Dette må vi eventuelt komme tilbake til.  
 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Turid Vesterheim 

Tel: +47 78 48 42 38 
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Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 

Kari Skoglund Sara Turid Vesterheim 
konst. fágajođiheaddji/fagleder - 
vuođđooahpahus 

seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 

 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO 
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