
Informasjonshefte om 
opplæring på samisk på 

ungdomstrinnet i Alta 
kommune 8. – 10. trinn 

 

 ALTA kommune 
                 Áltá suohkan  



Retten til samiskopplæring 

Opplæringsloven §6-2 har slik ordlyd: 

I samiske distrikt har alle i grunnskolealder rett til opplæring i og på samisk. 
Utanfor samiske distrikt har minst ti elevar i ein kommune som ønskjer opplæring i og 
på samisk, rett til slik opplæring så lenge det er minst seks elevar igjen i gruppa. 
Kommunen kan vedta å leggje opplæring på samisk til ein eller fleire skolar i 
kommunen. 
Kommunen kan gi forskrifter om at alle i grunnskolealder i samiske distrikt skal ha 
opplæring i samisk. 
Utanfor samiske distrikt har samar i grunnskolealder rett til opplæring i samisk. 
Departementet kan gi forskrifter om alternative former for slik opplæring når 
opplæringa ikkje kan givast med eigna undervisningspersonale på skolen. 
Elevane avgjer sjølv om dei vil ha opplæring i og på samisk frå og med 8.årstrinnet 
etter første, andre og femte leddet. 
(Endra med lov 17 juni 2005 nr. 105 (ikr. 17 juni 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 660). 

 

Samisk: nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk. 
 
Alta kommune er utenfor samisk distrikt. 
 

Skoleeieren har plikt til å informere 

Forvaltningsloven pålegger skoleeiere å informere og veilede elever og 
foreldre som har spørsmål til retten og plikten til opplæring i og på samisk. 
Det er opplæringslovens kapittel 6 som regulerer opplæring i og på samisk. 

Alle samiske elever i grunnskolealder som bor utenfor samisk distrikt 
har også rett til opplæring i og på samisk på visse vilkår.  
Når minst ti elever i en kommune utenfor samisk distrikt ønsker opplæring i 
og på samisk, skal de få det så lenge det er minst seks elever igjen i 
gruppen.  
 
Hvem velger samisk språkopplæring? 
Foresatte velger for elevene på 1.-7.trinn. I 
samsvar med barnelovens bestemmelser skal 
elevene tas med på råd.  Fra 8.trinn er det 
eleven selv som bestemmer/velger. 



Alle skolene i Alta kommune  
tilbyr opplæring i samisk på alle nivå: samisk 1, samisk 2 og samisk 3. 

Komsa skole  
tilbyr opplæring i og på nordsamisk for 1. – 7. trinn gjennom samisk 
klassen. 

Alta ungdomsskole  
tilbyr opplæring i og på nordsamisk for 8. – 10. trinn gjennom samisk 
klassen. 

 

Retten til opplæring i / på samisk innebærer at: 
 

• Foresatte/eleven velger opplæring i samisk språk 
• Opplæringen følger læreplanverket Kunnskapsløftet – Samisk 
• Elevene kan velge samisk som første eller andre språk 
• Elevene er fritatt for opplæring og vurdering i skriftlig sidemål 
• Elevene er fritatt fra fremmedspråk/språklig fordypning, men har 

rett til å velge en slik fordypning dersom de ønsker det  

 

Tilbud ved Alta ungdomsskole 

Alta kommune har opprettet et opplæringstilbud i/på samisk for 
elever på 1. – 7. trinn ved Komsa skole. Fra og med august 2016 
har kommunen opprettet et opplæringstilbud i/på samisk for elever 
på 8. – 10. trinn ved Alta ungdomsskole. Dette for å sikre et 
sammenhengende opplæringsløp fra 1. – 10. trinn i/på samisk. 

Dette er først og fremst et tilbud for elever som har gått i den 
samiske klassen ved Komsa, men elever som kommer til og 
ønsker sitt opplæringstilbud i/på samisk ved Alta ungdomsskole 
kan dette så lenge de oppfyller vilkårene for å kunne følge ei 
opplæring i/på samisk. 

Elevene som starter i dette tilbudet vil følge et opplæringsløp i og 
på samisk fra og med 8. – 10. trinn. Elevene vil følge 
Kunnskapsløftet Samisk. 



Samiskklassen på Alta ungdomsskole vil bli sett i sammenheng 
med en norsk klasse og har felles undervisning i følgende fag: 
fremmedspråk, kroppsøving, engelsk, kunst & håndverk, mat & 
helse, utdanningsvalg og valgfag. Dette mener vi bidrar til et større 
fellesskap både faglig og sosialt. 

I de andre fagene er det undervisning på samisk. 

Samiskklassen er med på alle felles aktiviteter på skolen som 
turer, forestillinger, forfatterbesøk osv. Samiskklassen har også 
egne aktiviteter hvor samisk språk og kultur er i fokus. 

Foreldre og elever som ønsker dette tilbudet gir beskjed til rektor 
ved hjemmeskolen ved å fylle ut vedlagte skjema.  

Frist for tilbakemelding er ____________ 

Fremmedspråk/språklig fordypning/fordypning i matematikk 
eller arbeidslivsfag 
Elever som får opplæring etter læreplaner i samisk som første- 
eller andrespråk er unntatt fra kravet om fremmedspråk/språklig 
fordypning/fordypning i matematikk eller arbeidslivsfag. Elever som 
får opplæring i samisk som første- eller andrespråk har likevel rett 
til opplæring i dette dersom de ønsker det. 
 
Dersom en elev velger fremmedspråk/språklig 
fordypning/fordypning i matematikk eller arbeidslivsfag skal eleven 
ha minst 171 timer i faget. For å få tilstrekkelig antall timer i faget, 
kan det omdisponeres timer fra andre fag til dette, jfr. 5 prosent 
regelen i Udir rundskriv 01-2015.  
 
Skoleeier kan dessuten gi inntil 114 timer i 
tillegg til ordinært minstetimetall for elever 
som velger fremmedspråk i tillegg til 
samisk. 
 
 



Her finnes læreplanverket Kunnskapsløftet Samisk: 
 
https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/kunnskapsloftet-samisk/ 
 
 
INFO: 

Dersom du ønsker nærmere opplysninger ta kontakt med 
koordinator for samiskopplæringen i Alta kommune  

Klemet Anders Sara tlf. 414 08 546 eller på mail 
klemetanders.sara@alta.kommune.no 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Alta kommune 

Áltá suohkan 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/kunnskapsloftet-samisk/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/kunnskapsloftet-samisk/
mailto:klemetanders.sara@alta.kommune.no


 
Innmelding til opplæring i / på samisk på ungdomstrinnet: 
 
 
Jeg/vi ønsker at vårt barn_______________________ som nå er  

( elevens navn ) 
elev på 7. trinn ved _________________skole, skal ha opplæring  
 

i/på samisk i Samiskklassen på Alta ungdomsskolen, fra og med  
 

skoleåret ___________. 
 
 
 
 
Dato:________________ 
 
Underskrift foresatte:____________________________________ 
 
Underskrift elev:_______________________________________ 
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