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Uttalelse til forslag om samisk klasse på ungdomstrinnet i
Tromsø kommune
På grunnlag av kommunestyrets vedtak i sak 171/18 om å vurdere
mulighetene for å etablere samisk klasse for ungdomsskolen, har Tromsø kommune sendt et
forslag på høring. Romssa Sámi searvi/Tromsø sameforening NSR, ønsker å komme med
en uttalelse til forslaget.
For Romssa Sámi searvi har det alltid vært en hjertesak å arbeide for at barn i kommunen
skal få et skikkelig samisktilbud. Foreninga starta i 1983 den samiske barnehagen som
etterhvert blei kommunens ansvar. I 1996 krevde vi opprettelse av samisk
grunnskolekrets i kommunen, noe som ble en realitet. At det var behov for dette, ser
vi i dag ved at det er rundt 50 elever som får tilbud på samisk i samiskklassen i
barneskolen. Det vil også si at det nå er grunnlag for å utvide tilbudet til
ungdomsskolen.
Vi er positiv til at Tromsø kommune tar initiativet til å styrke samiskundervisninga på
ungdomsskolen, og at kommunen nå kommer med to forslag som utfyller hverandre. Det ene
forslaget tar utgangspunkt i forslag til opplæringsloven som sier at der minst tre elever i en
kommune ønsker opplæring på samisk, skal disse gis rett til opplæring på samisk i to fag.
Tromsø kommune foreslår fra skolestart høsten 2021 å opprette et samisk opplæringstilbud
ved Grønnåsen ungdomsskole på samisk i to fag, lagt til en dag i uka. Samiskelever som går
på andre skoler, vil bli tilbudt skyss til Grønnåsen.
Det andre forslaget tar utgangspunkt i opplæringslovens kapittel 6, hvor det sies at utenfor
samiske distrikt har minst ti elever i en kommune som ønsker opplæring i og på samisk, rett
til slik opplæring så lenge det er minst seks elever igjen i gruppa. Tromsø kommune foreslår
fra skolestart høsten 2023 å opprette en samisk klasse for opplæring i og på samisk ved
Grønnåsen skolen.
Vi anser forslag 1 å være en god start. Når samiskklassen blir opprettet (forslag 2), vil
løsninga kanskje være at disse elevene er på besøk hos samiskklasse en dag i uken, dvs. at
disse to forslagene utfyller hverandre slik at man når flere elever. Elevene må selvfølgelig få
dekt utgifter til skyss.

Samtidig som kommunen planlegger disse tilbudene, bør det gjennomføres en helhetlig
utredning om skolestrukturen for de samiske elevene i kommunen, hvor det blant annet
vurderes om en egen samisk skole kan være hensiktsmessig. Målet bør være at alle
samiske barn og ungdom får en så godt tilrettelagt samisk skolehverdag som mulig.
I høringsnotatet skriver kommunen at å etablere et helhetlig opplæringstilbud i og på samisk
fra 1.–10. trinn vil kunne bidra til at grunnskoleelever i Tromsø tilegner seg grunnleggende
kunnskaper om samiske samfunnsforhold, språk og kultur i tråd med gjeldende læreplanverk
og lokale forhold. Dette kan tolkes som at det bare gjelder elevene i samiskklassen. RSS vil
understreke at alle elever i grunnskolen har rett på og behov for grunnleggende kunnskaper
om samiske samfunnsforhold, språk og kultur. Dette kan også sees i lys av Doarvái dál kampanjen hvor kunnskap om samiske samfunnsforhold anses som et av flere tiltak for å
bekjempe hets mot samer i Tromsø kommune.
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