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Bygnings- og eiendomsdata
Fylke:
Kommune:

Finnmark
2021/KarasjohkaKarasjok
Opprinnelig funksjon:
Undervisning
Nåværende funksjon:
Undervisning.
Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring
Totalt antall bygg:
1

Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

12135

SAMISK VID SKOLE,KARASJOK

1979

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør/Interiør

Omfang

GAB nr

Gnr/Bnr

192861764

9/249

Vern kompleks
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:

Formålet er å bevare det første byggetrinnet på Karasjok videregående skole som et trinn i utviklingen av skoler der det
legges vekt på samisk språk, kultur og historie.
Karasjok videregående skole forteller sammen med de tidligere statsinternatene for grunnskoletrinnet (de to siste i
Finnmark ble lagt ned 1999), samisk skolehistorie fra etterkrigstiden i Finnmark og Troms.
Karasjok videregående skole er utgått fra samiske ønsker og intensjoner, og er med å vise utviklingen i det statlige
skoletilbudet for samer i Norge.
Vernet omfatter det første byggetrinnet, bygningen fra 1979. Eksteriør. Interiør: opprinnelige dører samt kjemirommet i 2
etasje.

Beskrivelse kulturmiljø
Karasjok videregående skole ligger i flatt område med lav granskog i nærheten av sentrum av Karasjok. Grunnen består av grus.
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Eiendomshistorikk
Bakgrunn: Synet på bruken av samisk språk og eller norsk språk i opplysningsarbeid og forkynnelsesarbeid blant samene har stadig veksla i tida fram
mot 1800-tallet. Fra 1850 ble det hardere fornorskning og undertrykking av samisk språk og kultur.
Virkemidlene som ble brukt til denasjonalisering av samene var:
- kulturell undertrykking
- språktvang
Dette skjedde gjennom misjonering for religionsskifte og gjennom skolestellet for språkskifte. Kursendring i norsk minoritetspolitikk kom etter andre
verdenskrig. Kursendringen kom også etter påtrykk fra samiske organisasjoner.
Skolen ble opprettet i 1969 som Karasjok gymnasklasser med samisk språk etter endel politisk tautrekking om plassering. Samekomiteens innstilling av
1959 hadde et begrunnet forlag om et samisk gymnas i et sentralt samisk miljø. 9-årig skole kom i gang i Karasjok allerede i 1958 og det var kanskje
medgjørende til lokalisering av gymnaset. Fylkesskolestyret var negativ, de samiske organisasjonene positive. Skolen ble opprettet som en statskole for
hele landet med to klare mål:
- gi samisk ungdom større anledning enn tidligere til å ta artium
- i artiumspensumet skulle også samisk språk og samiske emner inngå.
Frem til reformgymnas i 1974 var skolen svært lik det norske gymnaset. Forskjellen var at samisk sidemål var valgfritt og at det var et visst samisk
innhold i geografi og historie. Fra reformen var det anledning til å ta samisk som hovedmål. Et annet særtrykk var at det ble undervisk i finsk som
fremmedspråk. I første tiden kom de fleste elevene fra Karasjok, men også Lakselv, som først fikk egen tre-årig videregående skole i 1977/78. Mer
sporadisk kom det elever fra Lulesamiske områder og andre kommuner i Finnmark og Troms.
Ny milepel var Lov om videregående opplæring av 1976. Loven åpnet for undervisning på samisk og det samiske innholdet i fag som historie,
samfunnslære, geografi og norsk fikk større innpass. Dette ble videre styrket med den nye modellen (Veierødmodellen). Det ble nå gitt undervisning i
delte grupper norsk-samisk i fagene naturfag, geografi og matematikk i 1. klasse og senere i historie og religion. Dette ble videreført i R94.
Læremiddelutvikling på samisk ble også et prioritert felt.
Frem til 1980/81 var skolen et gymnas/almenfaglig skole. Studieretning for handlesfag fra 1981, for helse- og sosialfag fra 1982. Ønsket om praktiske fag
vokste frem da det ble klart at en uforholdsmessig stor del av guttene i Karasjok ikke tok teoretisk utdannelse, samt en omstilling i programmet for
reindrift for indre Finnmark, beveget staten til å opprette to nye studieretninger. (Byggfag 1996 og mekaniske fag 1997). Dette medførte oppføring av
byggetrinn 2 ved skolen.
I årene 1969-1979 leide skolen lokaler av grunnskolen. Ny formålsbygd skolebygning sto klar i 1979 og ble utvidet 1996. Skolen leide lokaler frem til
1997. Skolen leier idrettshall til kroppsøvingsfagene.
Kilder:
Vern og forvaltning av samiske byggverk. Sametinget, 2003
Karasjok statsinternat, Statens bygge- og eiendomsdirektorat ,1970
Med tradisjoner og kunnskap inn i framtiden. Samisk vgs og reindriftsskole, 2002.
Ferdigmelding: Karasjok VGS Statsbygg 222 og 523/1997

Verneverdige bygg
Byggnr: 12135
GAB nr: 192861764
Navn: SAMISK VID
SKOLE,KARASJOK
Oppført: 1979

Flyfoto som viser begge byggetrinnene og hvordan de er koplet sammen.
1.byggetrinn foran i bildet. Opphavsrett: Statsbygg.

Karasjok videregående skole. 1. byggetrinn til venstre i bildet.
Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

KOMPLEKS 146 SAMISK VG. SKOLE KARASJOK

Fasade mot øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Hovedinngangen knytter begge byggetinnene sammen. Opphavsrett:
Statsbygg.

Hovedinngangen er gjennomgående med utgang også mot syd. Til høyre i
bildet 1. byggetrinn med fasade mot vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Rolige takflater. Opphavsrett: Statsbygg.

Det av fasaden mot syd. Opphavsrett:
Statsbygg.

Fasade mot nord. Hovedinngang til høyre. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

STATSBYGG NORD
192861764
9/249
1979
Statens bygge- og eiendomsdirektorat.
Atelier 2, Elvebakken.
Undervisning/forskning
Undervisning/forskning
Regulert: Regulert til off. bebyggelse 80% BYA, ved
reguleringsplan " Niitoguolban Idrettspark" av 03.03.2005.

Vernestatus:

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Byggetrinn 1, bygning 1979: Bygningen har to etasjer og underetasje med egen utgang på vestfasaden. Bygningen er fundamentert på såler.
Bæresystemet er utført i armert betong med søyler og dragerfrie dekker-kasettdekker. Taket er isolert med skråskåret isopor og tekket med Sarnafil G
1,5mm. Utvendige vegger i tre. I vestibyle, kjøkken, toaletter og trapper er det keramiske fliser (Høganäs). Øvrige gulv er sementpussede, belagt med
linoleum. Vinduer er i trykkimpregnert furu, påmonter aluminiumsprofiler på bunnkarm. 3-lags forseglet glass.
Planløsningen er bygd på planmodul 3 M, for dette bygget satt til 1,20 x 1,20 m, som inngår i en konstruksjonsmodeul på 7, 20 x 7,20 m. Utvendige
søyler er trukket ut fra det ytterste vegglivet og etasjeskillene føres frem til søylene. Det gir blant annet beskyttet og tilbaketrukket solavskjerming.
Betongkonstruksjonene i fasaden - søyler, gesimser og etasjeskiller - står markert mens ytterveggene er trukket tilbake som lette elementer. Den
utvendige eksponering av betongkonstruksjonene er videreført innvendig ved at alle betongsøylene er synlige.
Byggetrinn 2, bygning 1996: Bygningen er satt sammen av enkle hovedformer. Det er tatt hensyn til eksisterende bygning (1979) med hensyn til høyder
og volum. Mellom den eksisterende skolen og nybyget, er hovedinngangspartiet bindeleddet mellom disse funksjonene. Fasadelinjene mot nord og syd i
bestående bygning er fulgt opp i utvidelsen, slik at det skal oppnås et helhetlig uttrykk. Utvidelsen består av en fløy for administrasjon og en fløy for
klasserom. Mellom disse ligger lærernes oppholdsrom og tekniske rom. I byggetrinn 2 har arkitektene tilstebet en viss samisk formgiving.

Sammendrag bygningshistorie
I årene 1969-1979 leide skolen lokaler av grunnskolen. Ny formålsbygd skolebygning sto klar i 1979 og ble utvidet 1996. Skolen leier idrettshall til
kroppsøvingsfagene.
Siste årstall for endring i bygningsmassen: 1996
Kilder:
Vern og forvaltning av samiske byggverk. Sametinget, 2003
Karasjok statsinternat, Statens bygge- og eiendomsdirektorat ,1970
Med tradisjoner og kunnskap inn i framtiden. Samisk vgs og reindriftsskole, 2002.
Ferdigmelding: Karasjok VGS Statsbygg 222 og 523/1997

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Formålet er å bevare det første byggetrinnet på Karasjok videregående skole som et trinn i utviklingen av skoler der det
legges vekt på samisk språk, kultur og historie.
Den første skolen i Norge som tilbød ni-årig utdanning ble lagt til Karasjok. Dette var med på å begrunne hvorfor et
gymnas ble opprettet her i 1958. Gymnaset leide lokaler til egen skolebygning som sto ferdig i 1979.
Karasjok videregående skole viser sammen med statsinternatenes historie en lang skolehistorie. Den videregående skole
vil spesielt være knyttet til samenes arbeid for å få et eget skolevesen.
I byggetrinnet fra 1979 som omfattes av vernet er det eksteriørt ingen ytre tegn til samisk formgiving. Skolen ble oppført
med henblikk på å være en standard skolebygning. Bygningen er imidlertid en god representant for arkitektur fra 1970tallet, og har arkitektoniske kvaliteter verd å ta vare på.

Omfang:
Vernekategori:

Klasserommet som omfattes av vernet viser opprinnelig bygningsstandard. Dette er et godt ekempel på undervisningsrom
fra epoken.
Vernet omfatter det første byggetrinnet, bygningen fra 1979. Eksteriør. Interiør: Alle opprinnelige dører samt kjemirommet i
2. etasje som vist på plantegning.
Verneklasse 2, bevaring
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Byggetrinn 1, 1979. Klasserommet for kjemi er i 2. etasje helt til venstre i
bildet. Opphavsrett: Statsbygg.

Byggetrinn 1, 1979. Opphavsrett: Statsbygg.

Byggetrinn 1, 1979. Opphavsrett: Statsbygg.

Del av fasaden mot øst med nedgang til underetasjen. Opphavsrett:
Statsbygg.
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Inngangsdør på østfasaden.
Opphavsrett: Statsbygg.

Plantegning. Opphavsrett: Statsbygg.

Plantegning 2. etasje med skravur for vernet interiør. Opphavsrett: Statsbygg.

Kjemirommet i 2. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

Konstruksjonsdetalj. Opphavsrett:
Statsbygg.

Opprinnelig dør. Opphavsrett: Statsbygg.
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Del av opprinnelig konstruksjon. De røde takflatene går igjen i noen
kontorer og noen av trappegangene. Opphavsrett: Statsbygg.

Interiørdetaljer karakteristiske for bygningen; trehvite karmer, dører i blått
eller gult og lyse, malte veggflater. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 4

