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Sentrale dokumenter, litt repetisjon - i utvalg
• Grunnloven §108
• Barnekonvensjonen, FN’ urfolkskonvensjon, FN bærekraftmål

• ILO konvensjonen nr. 169, alle barns rett /*den europeiske språkpakten
• Lov om lærerutdanning, forskrifter, retningslinjer, i felles 1. kap. 3. avsnitt: …Dei norske
lærarutdanningane skal formidle kunnskap om det samiske urfolkets og dei nasjonale minoritetanes
historie, kultur, samfunnsliv og rettar. Barnehageloven med forskrifter, øvrige lover gjeldende for
barnehageområdet og Forskrifter samisk barnehagelærerutdanning og barnehagelærerutdanning/Rammeplaner,
barnehagen og barnehagelærerutdanningen, Opplæringslova (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa).
Øvrige lover og forskrifter gjeldene for skoleverket, LK20 og LK20S

• Nord universitet strategi 2030, (Relevans);… «Nord er lokalisert i Sámeednam/Saepmie og har ansvar
for forskning og utdanning innen lule- og sørsamisk språk og kultur. Nord skal styrke de samiske
utdanningene, og øke omfanget av tverrfaglig samisk forskning. …

• Nord universitet; språkpolitisk visjon «Sikre det norske, fremme det samiske, bedre det engelske».
https://www.nord.no/no/om-oss/lover-forskrifter-retningslinjer/Documents/Spr%C3%A5kpolitiske-retningslinjer-vedtatt-i-styret-18-09-2018.pdf

• Oahppa lea geahpas guoddit • Kunnskap tynger ikkehttps://sametinget.no/_f/p1/ib3220cca-a3ca-4b9b-b33fd1ca404af57e/veileder-for-barnehager-med-samiske-barn.pdf

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med samisk profil.
Status for ABLUs september 2021; 32 studenter fra Sørlandet til nord i Nordland. Mange med fagbrev og lengre barnehageerfaring.
Opptak; samordna opptak , omfattende rekrutteringsarbeide og etterfølgende vurdering av opptakskriterier. Studiet går over fire år. Opptakskrav
25% arbeid/stilling i barnehage.

Studiestøtte, økonomisk. Sametinget har oppdatert sine stipendbestemmelser for å kunne møte søknader fra flere av Nord-ABLUs-

studentene. Studenter bosatt i Trøndelag og Nordland kan søke stipend fra statsforvalterne. Søkere har takket nei til studieplass med grunnlag i
problematisk studiefinansiering.
ABLUs har hjemmecampus på Levanger, med studieleder Elin Børve som studieprogramansvarlig. Klassen har tre samlinger á tre dager og
omkring åtte en-dags digitale samlinger hvert semester. På tredagers-samlinger har klassen tilhold på Levanger med 20 studenter og i Bodø 11
studenter, parallelt. Planfestet en ekstern samling hvert år, tilknyttet og sammen med et av våre samiske kunnskapsmiljø. Det er 100 dager
profesjonspraksis, i hjemmebarnehagen og i ekstern barnehage.

Studieplanen for ABLUs Nord følger i hovedsak forskrift for rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning. I vår ABLUs er

kunnskapsområdene «samiske språk, flerspråklighet og revitalisering» på 15 stp og «natur, helse og bevegelse» på 25 stp. Fordypningen 30 stp
«samisk mangfold og fellesskap», tilbys i siste studieår. Samisk historie er en gjennomgående del av pensum.

Språk- og personalressurser. Studiet omfatter lite språkundervisning i de samiske språkene, men det tilstrebes i enhver

sammenheng å bruke/øve/leke med språk. ABLU-s:, Vi oppfordrer til aktivt språkarbeid. ØKONOMI og TILGJENGELIGHET.
Implementering av Minoritetsspråkpaktens del tre (KMD) vil ha betydning for vårt arbeide i barnehagelærerutdanningen. Vi har
en uttalt ambisjon om å styrke kunnskapsgrunnlaget i barnehagelærerutdanningen ved nye tilsettinger og doktorgradsutlysinger.

Studieplan ABLU-samisk
Alle studenter har minimum 25 % arbeid i
barnehage. Profesjonspraksis er obligatorisk i
barnehagelærerutdanninga med 100 dager,
100 % tilstedeværelse.
Nord universitet har samarbeidsavtaler med
barnehager med samisk profil. Vi tilstreber å
tildele praksisplasser i disse. Det vil være
praksisperioder i barnehagen der studenten
arbeider/i 'hjemmebarnehagen'.
I profesjonspraksis følges Nords praksisplan,
periodens oppgaver knyttet til emnet og
barnehagens/praksisstedets muligheter.
Praksisperiodene må være bestått for å
kunne gå videre til neste praksisperiode

ABLU-s Nord , fra studiebeskrivelse og utvalgte 'lubber'

Dette er en tverrfaglig utdanning med vekt på natur, helse og bevegelse i et flerkulturelt
perspektiv. Kunnskap om samisk språk og kultur er sentralt. Studiet har et forsterket fokus
på hvordan barn kan stimuleres til å bli nysgjerrige og undrende gjennom ulike aktiviteter i
naturen. Du trenger ingen forkunnskaper i samisk for å søke studiet.
- Studenten kan anvende kunnskap om språk, flerspråklighet og språkrevitalisering i sitt
daglige arbeide som pedagog
- Studenten er en aktiv språklig partner og initiativtager til å ivareta og støtte opp
under samiske språk
- Studenten tar initiativ i arbeid med og utvikling av kultur- og tradisjonskunnskap
- Studenten forholder seg til barnehagens mulige rolle som språkarena i lokalmiljøet
og har som pedagog kunnskap og initiativ til samarbeid med øvrige kompetansemiljø Fra SFR;
Generell kompetanse ;

et utvalg fra overordna læringsutbytte

• kjenner til nasjonalt, internasjonalt og samisk forsknings- og utviklingsarbeid med
relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen
fagområdet.
• kan bruke samiske tradisjonelle kunnskaper og samiske læringsforståelser, og bruke
sin faglighet og relevante resultater fra FoU til å lede og tilrettelegge for barns lek,
undring, læring, og utvikling
• kan trekke samiske, urfolks, globale, nasjonale, regionale og flerkulturelle
perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid. mestrer
norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i
profesjonssammenheng.
• kan være en støtte for samiske barns identitetsbygging og bidra til å fremme deres
rettigheter basert på kunnskap om samisk språk, kultur, historie og samfunnsliv.

https://snl.no/samer;
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/no/

Et svært langt universitet– og et kart over samiske språk

Studenten skal og kan
✓ Studenten skal ha kunnskap om samiske barns livsverden i spenningsfeltet mellom samisk
tradisjon og kultur og det moderne vestlig orienterte samfunnet
✓ Studenten har kunnskap om samiske barns livsverden, samisk perspektiv på barndom og
barneoppdragelse samt samisk tenkemåte om læring og utvikling

✓ Kunne utøve pedagogisk ledelse i arbeidet med å inkludere og anerkjenne alle barns språklige
erfaringer, være en bevisst rollemodell og en samtalepartner som fremmer barns aktive
deltakelse, utvikling og danning har grunnleggende profesjonsfaglig digital kompetanse

✓ Kunne analysere og reflektere over grunnleggende spørsmål som gjelder sosialt og kulturelt
mangfold og det samiske perspektivet, og bruke dette som en ressurs i pedagogiske arbeid med
barn i samarbeid med foresatte

Kunnskaper og ferdigheter
✓ -kunnskap om samiske språk, samiske språks historie og språkteori
✓ kunnskap om samiske språks kulturhistorie og betydning for tradisjonskunnskap og danning
✓ kunnskap om flerspråklighet hos barn og personale og språkets betydning som identitetsuttrykk
✓ -kunnskap om eget språkarbeid- og språkutvikling, som pedagog og om samarbeide med andre

✓ -anvende kunnskap om samiske språk i det daglige barnehagearbeidet
✓ kan bruke samiske språk i daglig arbeide som pedagog
✓ kan støtte barnas språkutvikling ved å møte og legge til rette for barnets språklige nysgjerrighet
og kommunikative glede, verbalt og kroppslig så vel som digitalt

✓ kan anvende aktuelle kartleggingsformer
✓ kan trekke veksler på samarbeidspartnernes tradisjonskunnskap som språklig inspirasjon og
utvikling

Utfordringer og ressurser, BLU og ABLUs

✓ morsmåls- og andrespråktalende studenter , lule- , nord- og sørsamisk - en utfordring så vel som
en ressurs.
✓ studenter fra pite- og umesamisk område, men ikke språkbrukere.

✓ Samlet på Nord har vi muligheter for å dekke deler av studieprogrammet i en kombinasjon
av kolleger og forskere med samisk/e kulturtilhørighet/er. Ambisjonen er å styrke kunnskapsgrunnlaget i barnehagelærerutdanningen også ved nye tilsettinger og doktorgradsutlysinger.
✓ Samiske språk- og kultursentra og forvaltningskommunene i Nords/ vår/e region/er

✓ Vi er svært fornøyd med de kontaktene vi har etablert og fortsatt får tilgang til i ulike samiske miljø
i arbeidet, også fra det tidligere BLU-emnet ‘ samisk- lulesamisk barnehagelærerkunnskap’(SLB).
Eksempler:
✓ ABLU-s er avhengige av samarbeid, blant annet er to av pilotbarnehagene i SáMOS, samiske barn i
nye pedagogiske rom, blant våre øvingsbarnehager.
✓ Vi har forventninger til et fortsatt og videre samarbeide med så vel UiT som Sámi allaskuvla og det
øvrige UH

spørsmål ?
kommentarer?
Ta gjerne kontakt!

Gjerne med Kristin, kristin.a.flotten@nord.no, eller andre Velkommen til Nord-konferansen samisk og urfolk 2022 , 19. -21.oktober

Samisk, allmennkunnskap og fellesansvar – i spennet mellom tilhørighet og samhandling.
Invitasjon til tverrfaglig nordisk konferanse ved Nord universitet.

