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Deres ref Vår ref Dato 

 14/472-     31.03.14 

 

Høring Den europeiske pakt om regions- eller minoritetsspråk Norges sjette rapport 

Kunnskapsdepartementet viser til oversendelse datert 12.03.2014 vedlagt utkast per 11. 03. 

2014 av Den europeiske pakten om regions- og minoritetsspråk – sjette periodiske rapport.  

 

Kunnskapsdepartementet har videreformidlet saken bl.a. til Norges Forskningsråd, 

Utdanningsdirektoratet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldreutvalget for 

barnehager og bedt om at de sender ev. høringsuttalelser direkte til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet.  

 

Vi har noen kommentarer/oppdateringer til utkastet til sjette periodiske:  

s. 4  - her omtales bl.a. antall elever som får samiskopplæring i grunnskolen. Vi kan tilføye at 

i videregående opplæring får  i inneværende skoleår 243 elever opplæring i samisk som 

førstespråk og 209 elever får opplæring i samisk som andrespråk.  

 

s. 10 – selv om overskriften i pkt 4 tilsier at avsnittet gjelder lule- og sørsamisk, bør dette 

presiseres: Fylkesmannen i Nordland satser på informasjon og veiledning overfor skoleeiere for å  

sikre at samiske elever som ønsker opplæring i sør- og lulesamisk, får retten innfridd. 

Informasjonen gis både gjennom konferanser, informasjonsmøter og også gjennom oppslag på 

egne hjemmesider og i media. 

Det bør vurderes om det bør omtales at Fylkesmannen i Finnmark gir informasjon om og har 

ansvar for veiledning om nordsamisk opplæring.  

 

s. 18 – siste setning under boksen 115 bør endres: Arbeidet i gruppa skal iverksettes så snart en 

har fått inn forslag til representanter. Det er usikkerhet med hensyn til Finlands deltakelse i 

arbeidet, og det er bedt om endelig tilbakemelding innen 1. april 2014. Det vil bli vurdert om 

arbeidet igangsettes uten at Finland deltar i gruppa.  



Side 2 

 

s. 23 – i boks pkt 45. Vi påpekte i tidligere innspill at henvisningen til Kunnskaps-

departementet antakelig er skrivefeil. Det er Kulturdepartementet som har ansvaret for å 

iverksette oppfølging av konferansen; noe som framgår av omtalen under. Vi ber om at det 

gjøres oppmerksom på dette. 

 

Med hilsen  

 

 

Borghild Lindhjem-Godal (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Anne-Brit Udahl 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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