
 
 
Til foreldre/foresatte 
 
Opplæringstilbud i samisk skoleåret ______________ 
 
Elever ved grunnskolene i Alta vil få tilbud om opplæring i samisk. 
 
Opplæringsloven: 
Opplæringsloven § 6 – 2: 
Utanfor samiske distrikt har samar i grunnskolealder rett til opplæring i samisk.  
 
I medhold av denne bestemmelsen tilbyr Alta kommune opplæring i samisk i grunnskolen. 
Retten er individuell og sikrer samiske barn og unge opplæring i samisk.  
I medhold av loven er det gitt forskrift som fastslår at samisk opplæring skal organiseres slik at 
elevene kan velge mellom 3 ulike nivåer: samisk 1, samisk 2 og samisk 3. 
 
 
Organisering: 
Opplæringslovens § 6-2. Samisk opplæring i grunnskolen har slik ordlyd når det gjelder organisering 
av samisk undervisning utenfor samiske distrikt: 
 
Kommunen kan vedta å leggje opplæring på samisk til ein eller fleire skolar i kommunen. 
Pr. i dag gir alle kommunale grunnskoler dette tilbudet. Alta kommune vil vurdere dette nærmere med 
bakgrunn i blant annet tilgang på kompetente lærere 
 
Elever med opplæring i samisk følger enten læreplan i samisk som førstespråk eller læreplan i samisk 
som andre språk. Elever som følger læreplan i samisk som andre språk, må velge samisk 2 eller 3. 
Organiseringen av opplæringa i samisk kan gjøres på ulike måter: 
 
1. – 7. trinn: 
1. Få et tilbud om inntil 190 flere timer enn ordinære elever (0,7 t/u mer fra 1. – 7. trinn ) 
2. Den ordinære ordningen hvor en kan omdisponere inntil 5 % av timene i andre fag til samisk. 
3. Ordning beskrevet under pkt. 2 kan kombineres med tilleggstimer. 
 
Fra og med skoleåret 2013 / 2014 er det mulig å legge tilrette for at tid til samiskopplæring også kan 
tas fra andre fag enn norsk. Minstetimetallet i norsk og samisk er det samme som tidligere, men de nye 
reglene som gir muligheter til å ta timer også fra andre fag enn norsk samtidig som man tilbyr ekstra 
timer, medfører at elever ikke mister så mange timer i norsk. Det er skoleeier som fastsetter hvordan 
tilbudet skal organiseres. 
 
 
8 - 10. trinn: 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. 
 
For de elevene som ikke velger fremmedspråksopplæring/språklig fordypning når de kommer på 
ungdomstrinnet, omdisponeres timer fra dette faget til opplæring i samisk.  
For de elevene som velger fremmedspråksopplæring/språklig fordypning når de kommer på 
ungdomstrinnet, kan timer til dette faget organiseres på ulike måter: 
 
 



 
 
8. – 10. trinn: 
1. Skoleeier kan gi inntil 114 timer i tillegg til ordinært minstetimetall (over 3 år = 1 t/u) 
2. Den generelle ordningen med omdisponering av 5 % av timetallet kan brukes til     

fremmedspråk. 
3. Bestemmelsen om omdisponering av inntil 25 % av timene fra andre fag til fremmedspråk kan 

benyttes dersom skoleeier finner dette hensiktsmessig. 
 
Samisk som første språk - Samisk 1: 
Læreplan i samisk er tilpasset elever som har samisk som hjemmespråk eller kommer fra tospråklig 
hjem hvor samisk er det ene språket. Samisk som førstespråk har hovedansvar for begynneropplæring 
i lesing og skriving. Opplæringen i samisk som første språk skal sammen med opplæring i norsk bidra 
til elevens tospråklig kompetanse. 
Det er mulig for elever å velge to førstespråk, altså både samisk og norsk som førstespråk.  
 
Hovedområder i faget er: 1. Muntlig kommunikasjon 
    2. Skriftlig kommunikasjon. 
    3. Språk, kultur og litteratur 
 
Opplæringen foregår på samisk. 
 
Ungdomstrinnet: 
Elever som velger samisk 1 er fritatt for opplæring og vurdering i norsk sidemål /nynorsk skriftlig. 
Elevene skal ha to standpunktkarakterer, en i samisk 1 skriftlig, og en i samisk 1 muntlig. 
Faget er et trekkfag. Det vil si at eleven kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen i faget. 
 
Samisk som andrespråk - Ulike alternativer 
Elever som har samisk som andrespråk, kan ha ulike forkunnskaper når de starter med 
språkopplæringen. For noen elever er samisk et helt nytt språk, mens andre kan noe samisk når de 
begynner på skole. Situasjonen når det gjelder muligheter til å utvikle språket ved å høre og få bruke 
språket daglig i sitt nærmiljø, er også ulik for elever som har samisk som fag. Læreplanen i faget 
samisk som andrespråk er bygd opp slik at det er mulig å velge å få opplæring blant ulike alternativer 
hvor krav til sluttkompetanse i faget ikke er like høy i de tre alternativene. Selv om hovedansvaret for 
den første lese- og skriveopplæringen vil være på førstespråket, skal også opplæringen i samisk som 
andrespråk bidra til å utvikle elevenes lese og skrivekompetanse i en sammenhengende progresjon 
gjennom hele opplæringsløpet. Læreplanen i samisk som andrespråk består av de samme 
hovedområdene som læreplanen i norsk.  
 
Faget består av følgende alternativer:   

• samisk som andrespråk – samisk 2 
• samisk som andrespråk – samisk 3 
• samisk som andrespråk – samisk 4-gjelder bare for elever som starter med samisk på 

videregående opplæring 
 
Samisk 2: 
Samisk 2 er det alternativet som gir best språkkunnskaper etter endt skolegang, og valg av dette 
alternativet på grunnskolen vil bidra til å legge grunnlag for elevens funksjonelle tospråklighet. Etter 
Vg3 skal elevene ha kunnskaper og trygghet til å bruke samisk skriftlig og muntlig, og være 
funksjonell tospråklige.  
 
Hovedområder i faget er: 1. Muntlig kommunikasjon. 
    2. Skriftlig kommunikasjon. 
    3. Språk, kultur og litteratur 



 
 
Opplæringen vil forgå på samisk med norsk som hjelpespråk. 
 
Ungdomstrinnet: 
Elever som velger samisk 2 er fritatt for opplæring og vurdering i norsk sidemål / nynorsk. 
Elevene skal ha to standpunktkarakterer, en i samisk 2 skriftlig, og en i samisk 2 muntlig. 
Faget er et trekkfag. Det vil si at eleven kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen i faget. 
 
Samisk 3 
Samisk som andrespråk – samisk 3 som vil være et alternativ for elever som ikke kan noe samisk når 
de starter med opplæring i faget og som vil ha nytte av å bruke mer tid på å lære samisk. Elever som 
starter med samisk sent på barnetrinnet eller først på ungdomstrinnet får også opplæring etter denne 
varianten.  
 
Hovedområder i faget er: 1. Muntlig kommunikasjon. 
    2. Skriftlig kommunikasjon. 
    3. Språk, kultur og litteratur 
 
Opplæringen foregår på norsk og samisk. 
 
Ungdomstrinnet: 
Elever som velger samisk 3 er fritatt for opplæring og vurdering i norsk sidemål / nynorsk skriftlig. 
Elevene skal ha to standpunktkarakterer, en i samisk 3 skriftlig, og en i samisk 3 muntlig. 
Faget er et trekkfag. Det vil si at eleven kan trekkes ut til muntlig eksamen i faget. 



 
 
SVARSLIPP TIL ____________________ SKOLE 
 
Leveres skolen innen:_________________   
 
 
Vi ønsker at_______________________________født_________________klasse:_________ 
 
skal få tilbud om opplæring i: 
 
___ Samisk 1 ( samisk 1. språk )  
 
___ Samisk 2  ( samisk 2. språk ) 
 
___ Samisk 3  ( samisk 2. språk ) 
 
 
 
 
_________________  _____________________  ___________________ 
        sted / dato                             elevens underskrift                foresattes underskrift 
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