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Høring av forslag til endring i forskrift om rammeplan for samisk 
barnehagelærerutdanning 
(unntak fra krav om samisk som hovedundervisningsspråk for 
institusjoner som gir lulesamisk og sørsamisk 
barnehagelærerutdanning) 

Innledning 

Kunnskapsdepartementet legger med dette fram forslag til endring i forskrift 20. august 2013 
nr. 1056 om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning. Departementet foreslår å 
innføre unntak fra kravet om samisk som hovedundervisningsspråk for institusjoner som gir 
lulesamisk og sørsamisk barnehagelærerutdanning. 

Begrunnelse for forslaget 

Formålet med endringen er å gjøre det mulig å ivareta behovet for barnehagelærere med 
lulesamisk og sørsamisk språk- og kulturkompetanse, samt å bringe regelverket for samisk 
barnehagelærerutdanning i samsvar med det som gjelder for de samiske 
grunnskolelærerutdanningene på dette punktet. Sametinget har også bedt om endringen. 

Samisk barnehagelærerutdanning skal forankres i samisk kultur og samfunn. Samiske 
læringsforståelser, undervisningsmåter og tradisjonell naturforståelse står sentralt i 
utdanningen. Utdanningen skal gi allsidig kjennskap til samiske forhold og etnopolitikk, settes 
inn i en samisk- og urfolkskontekst og vektlegge urfolks status og rettigheter, nasjonalt og 
internasjonalt.  

Forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning har krav om samiske språk 
som hovedundervisningsspråk. Nordsamisk er hovedundervisningsspråket i samisk 
barnehagelærerutdanning ved Sámi allaskuvla.  

Nord universitet har et særskilt ansvar for å ivareta språkene lulesamisk og sørsamisk i 
lærerutdanningene og planlegger en lulesamisk og sørsamisk barnehagelærerutdanning. 
Imidlertid er verken Nord universitet eller andre institusjoner per i dag i stand til å tilby samisk 
barnehagelærerutdanning med lulesamisk eller sørsamisk som hovedundervisningsspråk.  

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning 1–7 og 5–10 § 1 gir unntak fra 
regelen om samisk som hovedundervisningsspråk for institusjoner som gir lulesamisk og 
sørsamisk lærerutdanning. Et slikt unntak er ikke gjeldende i forskrift om rammeplan for 
samisk barnehagelærerutdanning.  

Behovet for barnehagelærere med samisk kultur- og språkkompetanse er stort, også i de 
lulesamiske og sørsamiske områdene. Lulesamisk og sørsamisk barnehagelærerutdanning 
bør derfor kunne etableres relativt raskt. Dette tilsier at barnehagelærerutdanningen bør 
kunne tilbys uten at hovedundervisningsspråket er lulesamisk eller sørsamisk. 



 

 

Side 2 
 

Departementets forslag 

Utkast til forskrift [dato] om endringer i forskrift 20. august 2013 (nr. 1056) om rammeplan for 
samisk barnehagelærerutdanning: 

I 

I forskrift 20. august 2013 (nr. 1056) om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning 
gjøres følgende endringer: 

§ 1 Virkeområde og formål, tredje ledd skal lyde: 

Den samiske barnehagelærerutdanningen forankres i samisk kultur og samfunn og har 
samiske språk som hovedundervisningsspråk. Det kan gjøres unntak fra kravet om 
hovedundervisningsspråk for institusjoner som gir lule- og sørsamisk 
barnehagelærerutdanning. Samiske læringsforståelser, undervisningsmåter og den 
tradisjonelle naturforståelsen står sentralt i utdanningen. Utdanningen skal gi allsidig 
kjennskap til samiske forhold og etnopolitikk. 

II 

Forskriften trer i kraft [dato] 
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