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Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - høring 

 
Viser til brev av 26.01.2011 der Sametinget inviteres til å komme med høringsuttalelse om Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). 
 
Med dette vil vi komme med følgende høringsuttalelse: 
 
Del III Læringsutbyttebeskrivelser og nivåbeskrivelser, punkt 5: Fullført og bestått videregående 
opplæring: 
Under ferdigheter på nivå 3B står det at ”kandidaten kan kommunisere på minst to fremmedspråk.” 
Denne formuleringen må endres slik: ”Kandidaten kan kommunisere på minst to fremmedspråk eller 
på norsk, samisk og ett fremmedspråk.” 
 
Begrunnelse: I dag er elever med samisk som første- og andrespråk fritatt fra kravet om 
fremmedspråk i videregående opplæring. Disse elevene har opplæring i samisk, norsk og engelsk. 
Øvrige elever har opplæring i norsk, engelsk og fremmedspråk. Begge elevgruppene har opplæring i 
tre språk. 
 
Nivå 4 fagskole 2, kunnskaper: 
Vi legger merke til at kandidaten skal kjenne bransjens/yrkets historie, tradisjoner, egenart og plass i 
samfunnet først etter fullført og bestått 2-årig fagskoleutdanning. I dagens læreplan i design og duodji 
for vg2 er det krav om at eleven skal gjøre rede for funksjon og rolle som duodji har i samiske 
samfunn i et nåtidig og historisk perspektiv. Det er minst to år tidligere enn det som det legges opp til 
i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Dette vil da få innvirkning på læreplanene i duodji dersom 
nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk fastsettes slik det er foreslått på dette punktet.  
 
Sametinget ønsker å komme med ytterligere kommentarer etter høringsfristens utløp dersom dette 
skulle bli nødvendig. 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Julie Eira Marianne Helene Storjord 
ossodatdirektevra/avdelingsdirektør seniorráđđeaddi/seniorrådgiver
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