VIRKSOMHETSPLAN FOR PERIODEN 2023/2024
Virksomhetsplanen skal gi generelle føringer på de overordnede målsettinger som SOLs styre har
satt for perioden 2023/2024.

I.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

OVERORDNEDE MÅL I LOV OM VOKSENOPPLÆRING:

Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig
utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i
et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud
for voksne.

SOL vil på beste måte søke å ivareta de intensjoner som ligger i overordnede mål i Lov om
voksenopplæring 2020. De overordnede målene skal så langt som mulig gjennomsyre
opplæringsvirksomheten i SOL. SOL’s medarbeidere og instruktører skal gjøres kjent med de
overordnede målene, samtidig som de skal ha bevisst holdning til dette. Særlig skal målene b),
c) og e vektlegges.

II.

HOVEDMÅLSETTING FOR SOL:

III.

MÅL/SATSINGSOMRÅDER:

Med utgangspunkt i arbeidet for at samisk språk, kultur og livsform til enhver tid skal ha en
sterkest mulig stilling i samfunnet, har studieorganisasjonen som hovedmål å drive opplysningsog studievirksomhet blant samer med hovedvekt på samisk språk, kultur, samiske nærings- og
rettighetsspørsmål og å utbre kunnskap om samer og samiske forhold til allmennheten.

SOL vil i perioden 2023 - 2024 satse på å øke aktivitetsnivået, samt se på mulighetene for
utvikling av organisasjonen. Koronasituasjonen har påvirket studievirksomheten negativt, og vi
må ta høyde for større svingninger i år og kommende år. Virksomhetsplanen gjenspeiler derfor
situasjonen, og tar høyde for lavere aktivitet enn normalt. SOL har som målsetting å øke
studietimetallet til 8 000 pr år i gjennomsnitt. Primære satsingsområder er samisk språk, duodji
og kulturfag.
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Med ny Lov om voksenopplæring 2020 er de økonomiske vilkårene for SOL svekket.
Administrastilskuddet er ikke tilstrekkelig til å dekke løpende kostnader til drift av SOL.
Departemenet har stadfestet at ingenting av opplæringstilskuddet kan brukes på
administrasjon. Sikring av adekvat administrasjon vil være ufravikelig målsetting fra 2023 for
hvis studieforbundet skal ha mulighet til å eksistere. SOL satser på politisk løsning gjennom
Sametinget og Vofo.
1.
Opplæring:
Gjennom opplæringsvirksomhet ønsker SOL å styrke samisk språk og kultur. Aktiviteten rettes
primært mot den samiske befolkning, men det tilligger også et ansvar for å gi opplæring i
samiske temaer til den øvrige befolkning. Likeledes har SOL ansvar for å gi den samiske
befolkning opplæring i temaer av allmenn karakter. Kursvirksomheten organiseres gjennom
egne lokalledd og i samarbeid med eksterne kursarrangører.
SOL vil i 2023 - 2024 tilby opplæring innenfor:
• Duodji (samisk husflid)
• Samisk språk
• Samiskrelaterte fagområder
• Andre fagområder i begrenset omfang
Presisering av mål:
• Grunnopplæring i duodji og annen samisk tradisjonskunnskap.
Målet er å bidra til aktiviteter som bidrar til dokumentasjon, formidling og
utvikling av samisk tradisjonskunnskap på tvers av generasjoner.
Tradisjonell og ny duodji – videreføring.
Revitalisering av tapt kultur- og tradisjonskunnskap.
Ivareta tradisjonell samisk kunnskapsformidling gjennom
kursvirksomhet.
•

Samisk for ikke-samisktalende. Målet er å gi grunnopplæring i samisk til
alle som ønsker å lære språket. SOL prioriterer tilpasset grunnopplæring i
samisk for de som har mistet morsmålet eller har manglende
førstegangsutdanning i faget. Herunder inngår språkbad og ”learning by
doing” ved å integrere duodji og samisk språk.

•

Grunnopplæring i samisk for samisktalende. Målet er å gi aktive
språkbærere lese- og skriveopplæring i morsmålet, herunder ”learning by
doing” ved å integrere duodji og språk.

•

Opplæring i andre fag og emner. Alle målgrupper.

Virksomhetsplan
Sámi oahppolihttu - SOL

2.
Utviklingsarbeid:
SOL har som mål å arbeide med å utvikle nye fagområder og studieplaner. Lokalleddene kan
søke støtte fra SOL dette.
3.
Informasjon og oppsøkende virksomhet mot lokallagene/markedsføring:
SOL satser på å øke studieaktiviteten i lokalleddene. Oppsøkende virksomhet og informasjon er
ikke prioritert i perioden pga. koronasituasjonen. Hovedkontakten med lokallagene og andre
kursarrangører vil være nettbasert:
• SOL vil styrke informasjonsflyten til lokallagene ved bruk av Internett og andre
datatjenester.
• Bruke sosiale medier: Facebookgruppe.
• Satse på Teams og andre digitale kommunikasjonsplattformer.
4.
Utdanningspolitisk arbeid/markedsføring
SOL’s styre ønsker å rette fokus mot voksenopplæring i samiske studieforbund. Dette er et
område som bør tas opp som del i samisk utdanningspolitikk.
• Arbeide mot Sametinget for styrking av samisk voksenopplæring
• Synliggjøring av SOL, samt avklaring av intensjon og rolle i samisk voksenopplæring.
• Sikre stabil framtidsrettet drift av SOL med hensyn til statlige bevilgninger.
• Sondere grenseoverskridende samarbeid med samer i Norden.

Guovdageaidnu juni 2022
Henrik P. Hætta
Studierektor
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