
Rekruttering til samiske studier og studier med samisk – Kort oppsummering av workshop i Kautokeino 7. desember 2017, hvor representanter 

fra UH-institusjonene, Sametinget, KMD, skoleledere, lærere og elever i videregående skole deltok 

Tiltak Resultat Målbarhet Ansvar 
Videreutvikle nettsiden samiskutdanning.no 
Nedsette arbeidsgruppe med medlemmer fra alle 3 
institusjonene. Bruke fokusgruppe og inkludere Sametinget og 
skoleeiere. 

Oversikt over samiske 
utdanningstilbud 

Antall klikk UH-institusjonene. UiT tar ansvar 
for etablering av arbeidsgruppe 

UHR-Samisk inviterer arbeidsgivere og organisasjoner til å 
delta på møter og deltar på deres møter for å styrke 
rekrutteringen og få mer kompetanse om etterspørsel og 
muligheter for arbeidslivs-relevans i studiene og overgangen til 
arbeidslivet.  

Møter/ dialog mellom UH-
institusjonene, arbeidslivet, 
organisasjonene og Sametinget om 
rekruttering til samisk utdanning/ 
utdanning med samisk  

Felles møter og tiltak  UHR-Samisk 

Oppsøke potensielle søkere, for eksempel invitere potensielle 
søkere til rekrutteringsmøter med pizza.  

Flere søkere Antall søkere Nord universitet/UH-
institusjonene. 

Støtte opp under studentforeninger/linjeforeninger på 
institusjonene. 

Et attraktivt studentmiljø Medlemstall/aktiviteter UH-institusjonene 

Tettere samarbeid mellom samiske videregående skoler og 
Samisk høgskole og eventuelt andre UH-institusjoner som 
rekrutterer samiskspråklige elever.  

Faste møter mellom og bedre 
kjennskap til Samisk høgskole i vgs 

Møter og søkere Samisk høgskole/UH-
institusjonene og skoleledere i 
videregående skoler 

Fokus på ungdomskolen. Samisk høgskole informerer og 
presentererer seg i faget «utdanningsvalg» på ungdomsskolen. 

Flere søkere på sikt  Antall søkere på sikt Samisk høgskole og evt andre 
UH-institusjoner 

Framsnakke læreryrket. Dele nye, positive historier Flere søkere til lærerutdanningene Antallet nye, positive 
fortellinger og 
medieoppslag, økt 
anseelse i befolkningen 

Alle, spesielt lærere, men også 
UH-institusjonene og Sametinget. 

Konverteringsressurser til lærere i samisk i videregående skole Bedre undervisning og arbeidsforhold 
for elever/lærere i  videregående 
skole. Bedre rekrutteringsgrunnlag til 
høyere utdanning  

Bedre og flere 
læremidler  

Myndigheter, skoleledere 

Se på fylkesmannens rolle (organisering og myndighet) i 
forbindelse med regionreformen.  

En bedre arbeidssituasjon for lærere i 
samisk i videregående skole og bedre 
kvalitet på undervisningen til samiske 
elever i videregående skole, inkludert 
fjernundervisning 

Lærertilfredshet og 
elevtilfredshet i 
videregående skole 

Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet og 
Sametinget 
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