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Kulturmidler 2013 - søknader våren

Rådmannens forslag til vedtak
1

Søker
Tana ballklubb

Formål
Drift av klubben, fortrinnsvis aktiviteter for
barn og ungdom
I tillegg har de startet et prosjekt sammen med
Varanger Ballklubb jfr. egen
prosjektbeskrivelse

Søkn.sum
70.000

2

Folkeakademiet Deatnu Tana

Konserter og aktiviteter på eldreinstitusjoner,
datakurs for eldre, barneforestillinger, filmfestival mm.

15.000

5.000

3

Tana jeger- og fiske forening

Villmarksleir for barn og ungdom ved
Harrevann. Fiskekonkurranse for barn og
ungdom i Seida-stryket.
Iverksettelse av uttynningsfiske i Harrevann.

24.000

12.000

4
5

Tana kvenforening
Holmfjell og Gulbojok bygdelag

6.000
7.000

0
3.000

6

Tana kjøre- og rideklubb

Til registrering av kvenske kulturminner i Tana
Driftstilskudd til laget.
Rydding av trase til skispor og kjøring av
skiløyper.
Driftstilskudd til lagets drift.

87.000

10.000

7

Tana kjøre- og rideklubb

Eksterne kurs

32.000

10.000

8

Tana skøyte og friluftslag

Søkn. Nr 1 Bygging av kai

70.000

9

Tana skøyte og friluftslag

10

Tana skøyte og friluftslag

Søknad nr 2. Innkjøp av reinskinn og
bålpanner.
Søkn. Nr 3 Til anlegget

Søke
spillemidl.
10.000

50.000

11
12
13
14
15
16
17.

Badje Deanu Fotballklubb
Sirma IL
Tana skiskytterlag
Bryteklubben Tana
Tana pensjonistforening
Skiippagurra bygdelag
Tana IF

15.000
50.000
22.600
50.000
28.000
5.000
35.000

Søke
spillemidl
0
10.000
10.000
5.000
0
5.000
10.000

18
19

Masjok bygdelag
Tana motorklubb

15.000
30.000

3.000
10.000

Tilskudd til internasjonalt seminar
Driftstilskudd til laget
Drift av laget
Støtte til Tana Cup 2013
Støtte til lagets drift og utflukter
Tilskudd til aktivitetsporter i aktivitetsløypa.
Innkjøp av siffervendere til dommerstol.
Treningsleir for unge spillere.
Tilskudd til lagets drift
Jobbe med barn og unge i forhold til
trafikksikkerhet, holdninger. Sommerstid er det



Forslag
10.000

Møtedato
16.05.2013

20
21

Bryteklubben Tana
Leve – Tana/Nesseby lokallag

ca 25 unge som kjører MX.
Trenger vedlikehold/utbedring av bane,
sikkerhetstiltak og sosiale sammenkomster for
unge og foresatte.
Driftstilskudd til laget
Støtten skal brukes til sommertur og deltakelse
på fagseminar og landsmøte i Harstad.

Tilsammen

20.000
10.000

10.000
3.000

641.600

126.000

Saksopplysninger
Det er kommet inn totalt 21 søknader. Totale søknadssum er kr 641 600. Rammen for kulturmidler for
2013 er kr 200 000, ut av den potten går også tilskuddet til samefolketsdag og 17.mai arrangement.
Kriterier for kulturmidler 2013 er:
a. Ca 70% av midlene fordeles til idretts- og kulturarrangement som organiseres av
frivillige lag og foreninger i Tana.
b. Ca 30% av midlene fordeles til ordinær drift av lag og foreninger etter søknad.
Dette betyr at ca kr 60 000 skal gå til driftsstøtte og kr 140 000 skal gå til idretts- og arrangementsstøtte.
Det er satt opp to søknadsrunder for kulturmidler med neste søknadsfrist 1.oktober.
I søknadsbehandlingen har det vært vanskelig å skille mellom ”drift” av laget eller ”idretts- og
kulturarrangement”.

Om søknadene
1. Tana ballklubb.
Søker tilskudd til lagets drift.
Aktivitetene omfatter fotball, volleyball, håndball og turn.
Medlemstall: 122 medlemmer under 19 år og 122 over 20 år, 107 passive medlemmer. Til sammen 351
medlemmer.
Driftsregnskap for 2012 viser utgifter kr 495.228 og inntekter kr 367.721.
Laget har startet et samarbeidsprosjekt med Varanger ballklubb. Målsettingen her er
1. Utvikle et forutsigbart og trygt fotballmiljø for barn og ungdom i egne oppvekstmiljø, som
skaper vekst, utvikling og bolyst, både i kommunesentreret og skolekretsene.
2. Få frem flere og bedre spillere til klubbenes breddelag, få frem flere og bedre spillere til A-lags
nivå.
3. Skape større engasjement rundt klubbene, herunder å utdanne trenere, ledere og dommere.

2. Folkeakademiet Deatnu Tana.
Medlemstall: 15. Støttemedlemmer 17.
Driftsregnskap for 2012 viser utgifter kr 61.619,- og inntekter kr 79.462,-.
Lagets aktivitet: Folkeakademiet gjennomførte 15 arrangementer, konserter og kurs. i 2012, både i egen
regi og i samarbeid med andre.

3. Tana jeger og fiskeforening.
Medlemstall: 165 medlemmer, derav 6 under 12 år, 20 mellom 12-18, 76 over 18 år, passive medl. 63.
Driftsregnskap for 2012 viser utgifter kr 162.112 og inntekter kr 179.804.
Lagets aktivitet: Villmarksleir for barn, fiskekonkurranse for barn og voksne. Jegerkurs. Iverksettelse av
uttynningsfiske i Harrevann.



4. Tana kvenforening.
Medlemstall: 35.
Driftsregnskap for 2012 viser utgifter kr 4.800, inntekter kr 7.820.
Lagets aktivitet er innsamling av kvenske kulturminner i Tana.

5. Holmfjell og Gulbojok bygdelag.
Medlemmer: 6 under 19 år, 25 over 19 år.
Driftsregnskap for 2012 viser utgifter kr 97.762 og inntekter kr 99.886.
Driftstilskudd til laget. Oppkjøring av skiløyper. Diverse aktiviteter for barn og voksne (jul og påske).
6. Tana kjøre- og rideklubb.
Medlemmer u/12 år: 18, mellom 12 og 18 år: 13, over 18 år: 45, til sammen 76 medlemmer
Driftsregnskap for 2012 er utgifter kr 243.198, og inntekter 243.080.
Tilskuddet skal brukes til lagets drift.
Snøbrøyting vintertid. Klubben må betale for brøyting vintertid, de er avhengig av åpen vei slik at
medlemmer kan bruke hallen.
Årsleie ridehall med oppholdsrom. Klubben må betale kr 75 000 for 2013 til Tanahall AS.
7. Tana kjøre- og rideklubb.
Tilskuddet skal brukes til:
5-dagers ridekurs med ekstern trener som har trinn 3 fra Starum,
Dressurdommerkurs for to av medlemmer som da vil kunne være klubbens dommere ved konkurranser
som klubben arrangerer.

8. Tana skøyte og friluftslag
Søknad nr 1.
Medlemmer: 136 under 19 år, 179 over 19 år, til sammen 315 medlemmer
Søknad om tilskudd kr 70.000,- til bygging av kai.
Sommerhalvåret ønsker laget å benytte området til kano-padling for hele familien i trygge omgivelser.
De trenger derfor økonomisk hjelp til å bygge en forsvarlig kai. Området er også tenkt tilrettelagt for
handikappede/rullestolbrukere.

9. Tana skøyte og friluftslag
Søknad nr 2.
Medlemmer: 136 under 19 år, 179 over 19 år, til sammen 315 medlemmer.
Tana skøyte og friluftslag hadde første skøyting 23. desember 2012. Den gangen var det 12 personer som
møtte opp. Gjennom jul og nyttårstiden hadde laget flere sammenkomster der det bare kom flere og flere
folk. Fra nyttår hadde de samlinger hver søndag, og oppmøte økte. 2. februar arrangerte laget Solfest i
samarbeid med bygdelagene i området, og fikk over 200 personer på skøyteisen. Etter dette begynte laget
også med samlinger på torsdagskvelder. Ellers har laget prøvd å ha banen åpen til enhver tid.
Utgifter til brøyting er kr 1.800 for vinteren 2013. Ingen inntekter.

10. Tana skøyte og friluftslag
Søknad nr 3.
Søknadssum kr 50.000,-.
Skøyting for familien i skostørrelse 27 til 46. I det ligger et ønske om å utbedre området slik at
tilgjengelighet for skøyteaktivitet øker og at flere kan bruke området.
Kommunen følger opp søker i forhold til eksterne midler som retter mot anlegg for fysisk aktivitet og
friluftsliv.



11. Badje Deanu Fotbal klubb
Søker tilskudd kr 15.000 til Internasjonal Camp i Tana. Forventet deltakelse 24 personer.
Internasjonal Camp Tana. Tema: Mat, natur og kultur.
Med dette tiltaket skal laget samle 24 ungdommer i alderen 18-26 år i Tana den 7-14 juli. 9 ungdommer
fra Norge, 8 ungdommer fra Tyskland og 7 ungdommer fra Grønland. Seminaret skal gå ut på og bruke
deres erfaringer, kulturelle tilhørlighet, kompetanse og kunnskap til å jobbe med temaene «Mat, Natur og
Kultur». Og det at unge mennesker ifra Tana velger å arrangere et internasjonalt seminar sender ut sterke
signaler til andre ungdommer i regionen. Dette seminaret viser at vis man vil, har motivasjon og ikke
minst å tørre og satse litt så skal alt være mulig. Dette er også noen ungdommer i Deatnu vil kunne være
stolt av i lengre tid. Mange avungdommene som deltar fra Tana har aldri vært med på noe slikt. Og dette
kan være et viktig steg for mange av ungdommene for å tørre og involvere seg mer. Enten i
organisasjoner, politikk eller utdanning.
Og ideen er å ha en oppfølgings konferanse i Grønland i 2014. Der med nye temaer. Planlegging til dette
møtet starter allerede under seminaret som arrangeres i Tana.

12. Sirma IL
Medlemstall inntil 18 år 32 medlemmer. Over 18 år 102 medlemmer.
Driftsutgifter i 2012 kr 318.000,- og inntekter kr 360.244,-.
Fysisk aktivitetstilbud og trivselstiltak i Sirma og øvre Tana for voksne og
barn/unge; aktivitetsturer, spinning, barneidrett, dansing, saltkjøttaften m.v.
Deltakelse i sykkelritt rundt om i landet og skirenn.
Skigruppas oppgaver:
- Arrangere skilek/karusell for barn og unge
- Organisere løypekjøring
- Registrering og premiering av trimmere til grillhytta
- Organisere evt deltakelse i skirenn og treningssamlinger.
Sykkelgruppas oppgaver:
- Arrangere ritt
- Koordiere og organisere deltakelse i ritt og treningssamlinger
- Organisere treninger
- Ha prosjektansvar og -oppfølging av offroadrundløype/downhilltrasé-prosjektet og
merking av sykkelstier i Tana
- Arrangere rekrutteringstiltak for barn og unge
- Samarbeide med andre sykkelklubber.
Søndag 23. juni: Landeveisritt, Sirma Varangerboten – Sirma

13. Tana skiskytterlag
Medlemmer:
Under 19 år: 47, over 19 år: 95 til sammen 172 medlemmer.
Driftsutgifter kr 269.726,-, inntekter 285.389,-.

14. Bryteklubben Tana
Medlemmer:
Under 18 år 57, over 18 år 49, tils. 106 medlemmer
De søker støtte til Tana Cup 2013. De skriver:



Nord-Norges største brytestevne – internasjonalt for 9. gang.
Tana Cup’en blir arrangert for 9. gang i 2013, og har i alle år vært arrangert som et internasjonalt stevne.
Deltakelsen fra utlandet har 10-doblet seg siden starten i 2005. Ingen andre idrettsgrener i Tana klarer år
etter år å samle idrettsfolk fra 4 nasjoner: Russland, Finland, Sverige og Norge.
Tana Cup er i dag et av de største enkeltstående internasjonale idrettsarrangement som finner sted i NordNorge, og på landsbasis er det kun to-tre brytestevner som har større deltakelse enn TanaCup’en. I 2013
venter vi nok en gang rekorddeltakelse, og totalt kan vi vente oss over 400 deltakere fra 30-40
bryteklubber.

15. Tana pensjonistforening.
Medlemstall: 137.
Driftsregnskapet viser utgifter kr 107.119 og inntekter kr 147.323.
De søker tilskudd til
Busstur til Nordkyn
Buss/hurtigrutetur Tana-Kirkenes-Båtsfjord-Tana
Aktivitetstur til kultursti i Utsjoki
Driftstilskudd

kr
kr
kr
kr

5.000
8.000
3.000
8.000

16. Skiippagurra bygdelag
Medlemstall:
23 under 18 år, 86 over 18 år, tils. 109 medlemmer.
Bygdelaget søker om midler til kjøp av tømmerstokker i forskjellige lengder som skal brukes i
aktivitetsløypa. Planen er å ha en aktivitetsdag for barn og ungdom i sommer.

17. Tana idrettsforening
Medlemmer:
95 under 18 år, 20 over 18 år, tils. 115 medlemmer.
Regnskapet i søknaden viser utgifter kr 599.864, inntekter 634.486.
Ikke lagt med regnskap for 2012.
Innkjøp av siffervendere til dommerstoler. Treningsleir for unge spillere i august.

18. Masjok bygdelag
Medlemmer:
50 under 18 år, 90 over, til sammen 140 medlemmer.
Regnskapet i søknaden viser utgifter kr 42.500, inntekter kr 50.000.
Laget har ikke årsmøte før 6. juni.
Søker tilskudd til lagets drift.
Tråkking av skiløyper, Solfest m/uteaktiviteter for hele familien, 17.mai feiring m/ aktiviteter for hele
familien, St.Hans feiring m/aktiviteter for hele familien.

19. Tana motorklubb.
Medlemmer:
40 under 18 år, 135 over 19 år, til sammen 175 medlemmer.
Driftsregnskap for 2012 viser utgifter kr 137.995,61 og inntekter 107.273,60.
De søker tilskudd til:
Jobbe med barn og unge i forhold til trafikksikkerhet, holdninger. Sommerstid er det ca 25 unge som
kjører MX. Trenger vedlikehold/utbedring av bane, sikkerhetstiltak og sosiale sammenkomster for unge
og foresatte.



20. Bryteklubben Tana.
Medlemmer:
Under 18 år 57, over 18 år 49, tils. 106 medlemmer.
Søknaden viser utgifter kr 579.067 og inntekter kr 557.351.
De søker tilskudd til lagets drift.

21. Leve Tana Landsforeningen for etterlatte ved selvmord – Tana/Nesseby lokallag.
LEVE Tana/Nesseby lokallag er en interesseforening for mennesker som har mistet noen i nær
familie/omgangskrets i selvmord. Hovedoppgavene er å vise omsorg for de nærmeste pårørende og å
formidle fagkunnskap til det offentlige hjelpeapparat. De ønsker å synliggjøre selvmordsproblematikken
i den offentlige debatt både for å øke kunnskap om det å være etterlatt og for å forebygge flere selvmord.
Lokallaget drives på frivillig basis, og er avhengig av støtte fra andre. Tilskuddet skal brukes til lagets
arbeid.
Driftsregnskapet for 2012viser utgifter kr 22.354,80, og inntekter 45.315,60.

Vurdering
Det er stor aktivitet i lag og foreninger og dette kan gi ringvirkninger i forhold til bolyst og
folkehelse i kommunen.
Den innsatsen som lag og foreninger gjør i Tana er uvurderlig, og i denne omgang er
prioriteringer knyttet til omfanget av aktiviteten som lagene/klubbene gjør.
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Kulturskoletimen - ny nasjonal satsing, overføring av midler til Kulturskolen
Vedlegg
1 Informasjon fra Kunskapsdepartementet

Rådmannens forslag til vedtak
1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur tar innføringen av Kulturskoletimen til etterretning.

2. Kostnadene ved innføring av Kulturskoletimen belastes ansvarskapitel 2100.

Saksopplysninger
I Statsbudsjettet for 2013 ligger ”Kulturskoletimen”- Et gratis kulturskoletilbud til alle SFO –
brukere som ønsker det. Midler for å gjennomføre ”Kulturskoletimen” ble lagt inn i
rammetilskuddet til kommunene. 23.januar 2013 ble summen som hver enkelt kommune har fått
til dette formålet offentliggjort for den enkelte kulturskole. For Tana kommune sin del dreier det
seg om kr. 51 000,- for høsthalvåret 2013.
Vurdering
”Kulturskoletimen” er ikke tatt med i kulturskolens budsjett for 2013 da budsjettarbeidet var
ferdig fra kulturskolens side da vi fikk vite om ”Kulturskoletimen” den 18. oktober 2012.
Kulturskolen ser i ettertid at de burde satt seg ned og regnet ut hvor mye ”Kulturskoletimen”
ville generere av ekstramidler i rammetilskuddet til kommunen. 23. januar 2013 mottok alle
kulturskolekonsulenter i Norge en mail fra Norsk kulturskoleråd med summen hver enkelt
kommune hadde fått. 17. april ble denne mailen videreformidlet til kulturskolerektorene i
Finnmark og først da ble Tana kulturskole bevisst på sin nye arbeidsoppgave som skal løses, i
samarbeid med grunnskolene fra høsten av.



Nytt kulturskoletilbud – nye muligheter
Regjeringen har med budsjettet for 2013 lagt opp til at kommunene skal gi et gratis
kulturskoletilbud til elevene på 1.-4. trinn, i tilknytning til skole og/eller SFO, fra høsten 2013.
De tre siste årene er det årlig gitt stimuleringstilskudd på 40 millioner kroner til kulturskoler
og kulturskoletilbud.
Nesten 200 kommuner har benyttet disse midlene til å utvide samarbeidet mellom grunnskole og
kulturskole, gjerne med kombinerte stillinger. Evalueringen av stimuleringstilskuddet viser at ordningen
har bidratt til utvikling av nye prosjekter, og erfaringer fra disse prosjektene kan brukes i utvikling av
kulturskoletilbudet. Med bevilgningen som er foreslått i statsbudsjettet vil tilbudet nå elevene i alle
kommuner.
Bakgrunn:

x

Grunnlaget for tildelingen er Kulturløftet II hvor et av målene er at alle barn som ønsker det skal få
et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris.

x

Prøveordningen med gratis kulturskoletilbud i et utvalg kommuner ble varslet i Meld. St. 10 (20112012) Kultur, inkludering og deltaking fra Kulturdepartementet. Med budsjettet for 2013 utvides
ordningen til å gjelde alle kommuner og alle skoler.

x

Kunnskapsdepartementet vil fremme lovforslag for å lovfeste det nye kulturskoletilbudet.

x

Ansvaret for dagens kulturskoler er hjemlet i Opplæringsloven § 13-6:
”Alle kommuner skal, aleine eller i samarbeid med andre kommuner, ha eit musikk- og
kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.”

x

Bevilgningene til dagens kulturskoler ligger i rammetilskuddet til kommunene.

x

Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet samarbeider for å fremme helheten i
regjeringens politikk og satsingsområder når det gjelder kunst og kultur for barn og unge.

Innhold og innretning:

x

Det benyttes begrepet kulturskoletilbud for å legge til rette for bruk av kulturskolens lærere i skole
og/eller SFO (eller kombinerte stillinger).

x

Timen skal gis i tilknytning til skoledagen og/eller SFO-tiden, men i tillegg til (ikke som del av) fagog timefordelingen, og er derfor et frivillig tilbud for de elevene som ønsker det.

x

Omfanget tilsvarer 38 årstimer (60-minutterstimer), dvs. like stort omfang som en uketime med
undervisning i skolen (38 årstimer). Hvordan disse årstimene fordeles på 1.-4. trinn (for eksempel
på ett eller flere trinn) er opp til den enkelte kommune.

x

Det er kommunen som er ansvarlig for både grunnskolen og kulturskolen og som må legge til rette
for et godt samarbeid slik at tilbudet når fram til alle elever.

x

Kunnskapsdepartementet tar sikte på å lovfeste en plikt for skoleeier til å tilby elevene på 1.-4trinn et slikt tilbud. Departementet tar sikte på å sende forslag om dette på høring i løpet av våren
2013. Da vil vi komme med ytterligere konkretiseringer.

Økonomisk kompensasjon:



x

I kompensasjonen til kommunene er det lagt til grunn lærerlønn inkludert for- og etterarbeid.

x

Totalt bevilges det om lag 177 mill. kroner. Hoveddelen av dette blir tildelt kommunene i
rammetilskuddet, mens et mindre beløp gis til private skoler (kap 228 Tilskudd til private skoler)
samt Longyearbyen skole (Svalbardbudsjettet).

x

Midlene til kommunene tildeles i rammetilskuddet og fordeles etter kostnadsnøkkelen på vanlig
måte. Kommunene får dermed disse midlene tildelt på samme måte som de ville fått tildelt midler
til en ny time med undervisning i skolen med et omfang på 38 årstimer (en uketime).

x

I beregningen av kompensasjon er det tatt utgangspunkt i hva det koster med en uketime/38
årstimer fordelt på alle elever på 1.-4. trinn, med et tilbud bemannet av lærere med for- og
etterarbeid. Med andre ord samme kompensasjon som ville blitt gitt for en ny uketime med
undervisning i skolen.

x

I kompensasjonen til skoleeier (kommunene og private skoler) er det også lagt inn 15 % påslag til
administrasjonskostnader, for eksempel kostnader knyttet til samarbeid mellom skole og
kulturskole, utgifter til vikarer, undervisningsmateriell, m.m.

x

Bevilgningen vil på landsbasis kunne gi 245 nye årsverk i kulturskolene. Tildelingen gir kommunene
anledning til å forsterke pedagogisk og kunstfaglig utdanning ved nytilsettinger i kulturskolene

x

Det er opp til kommunene hvordan midlene, herunder administrasjonskostnadene, brukes og
fordeles mellom skole/SFO og kulturskole. Dette for å sikre gode rammer for lokal tilpasning av
tilbudene som gis.

x

Tilbudet skal være gratis for elevene. Det betyr at dersom tilbudet organiseres som en del av SFO,
så kan kommunene ikke ta betalt for den tiden elevene mottar kulturskoletilbudet. Det gjelder også
for elever som ikke deltar i SFO ellers.

x

Kommunene kan selvsagt styrke satsingen på kulturskoletilbudet utover denne timen med egne frie
midler. Kommunenes frie inntekter har en sterk økning i budsjettet for 2013.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/kulturskoler/radaksjonelle-artikler-kulturskoler/nyttkulturskoletilbud--nye-muligheter.html?id=707636



Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

243

Arkivsaksnr:

2013/379-2

Saksbehandler: Juhán Niillas Wigelius

Saksfremlegg

Utvalg
Oppvekst- og kulturutvalget

Utvalgssak
29/2013

Møtedato
16.05.2013

Kommunale tospråklighetsmidler 2013 - Deanu sámeskuvla Samarbeidsprosjekt skole/barnehage
Vedlegg
1 Søknad om tospråklighetsmidler
2 Prosjektbeskrivelse Språksamlinger høst 2013 - vår
2014

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst- og kulturutvalget tildeler Deanu sámeskuvla kr. 35.000 til prosjektmidler i
forbindelse med prosjektet Gielladeaivvadeamit čakčat 2013 ja giđđat 2014 (Språksamlinger
høst 2013 og vår 2014).

Saksopplysninger
Deanu sámeskuvla søker i år om midler til tre prosjekter. Samisk språkleir kr. 170.000,
språksamlinger skole/barnehage kr. 35.000 og studietur kr 50.000.
Vurdering
Deanu sámeskuvla er en av kommunens viktigste institusjoner når det gjelder utvikling av
samisk språk. Dette samarbeidsprosjektet mellom skolen og de samiske barnehagene er direkte
rettet mot språkutvikling for barn, og faller dermed inn under prioriteringene for årets tildeling
av tospråklighetsmidler.

















SPRÅKSAMLINGER HØST 2013 OG VÅR
2014
DE SAMISKE BARNEHAGENE I TANA OG
ELEVENE I 1. KLASSE VED DEANU SÁMESKUVLA

Prosjektbeskrivelse, 28. januar 2013
Deanu sámeskuvla
Diddi barnehage
Giellavealgu barnehage
1
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1 INNLEDNING OG BAKGRUNN
Deanu sámeskuvla er en samisk grunnskole i Tana kommune. I dag er det 85 elever ved
Deanu sámeskuvla. Både SFO og Deanu sámeskuvla tilbyr samisk på 1. språks nivå. Det
betyr at SFO og skolen forventer at barn og elever, som kommer til både SFO og Deanu
sámeskuvla, har samisk som 1. språk.
Diddi barnehage og Giellavealgu barnehage er samiske barnehager. I følge dagens
beregninger er det høsten 2013 to 6-åringer ved Diddi barnehage og to 6-åringer ved
Giellavealgu barnehage. Disse 4 barna har språklig kompetanse til å begynne på Deanu
sámeskuvla. Sannsynligvis vil disse tallene kunne endres.
Sen høsten 2013 og frem til våren 2014 planlegger vi å arrangere fellessamlinger der 1. klasse
elevene ved Deanu sámeskuvla, 6-åringene ved Diddi barnehage og 6- åringene ved
Giellavealgu barnehage deltar. Det er viktig både at 6-åringene blir kjent med skolen før de
begynner på skolen på høsten, og at skolen blir kjent med de nye elevene spesielt med tanke
på elevenes samiske språkkompetanse. Kunnskap og kompetanse i språk er viktige deler i
identiteten. Når barnas samiske språk styrkes og utvikles, så styrkes samtidig barnas samiske
identitet. Hensikten er å motivere elevene og barna til å snakke samisk og styrke samisk
språk.
Argumentet for å søke dette prosjektet, er fordi vi ser behovet for å styrke motivasjonstiltak
for samisk språk og etablere en ny språkarena mellom Deanu sámeskuvla og de samiske
barnehagene. Skolen og barnehagene er viktige arenaer hvor man får bruke og lære samisk
språk. Ikke alle barn har muligheter til å bruke samisk språk på fritiden og hjemme.
Vi har vurdert mulighetene for gjennomføring. Hvis prosjektet får full støtte, så er det mulig å
gjennomføre alle delene. Hvis prosjektet ikke finansieres fullt ut, så må vi prioritere noen
punkter. Så lenge finansieringen ordnes, så får vi kjøpt inn de riktige ressurspersonene til å
utrette de forskjellige delene i prosjektet.

I prosjektbeskrivelsen belyses prosjektets hovedmål, delmål, aktiviteter/temaer, budsjett og
finansieringsplan.

Deanu sámeskuvla har hovedansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Lærer Unn Laila
Pettersen, leder for Diddi barnehage, May Brith Tobiassen, og leder for Giellavealgu
barnehage, Nadja Smelror, har ansvaret for at aktivitetene i prosjektet gjennomføres.
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2 MÅL
Målet med prosjektet er å berike elevenes og de samiske barnehagebarnas muntlige samiske
språk gjennom lek og tradisjonelle aktiviteter. Disse aktivitetene skal styrke barnas muntlige
språk, utvide ordforrådet, hjelpe dem å lære å bruke grunntermene og ivareta språket. Målet er
også å overføre tradisjonell kunnskap til den yngre generasjonen.
Et av delmålene er også å lære samenes tradisjonelle naturforståelse og hvordan man skal dra
nytte av naturen på en slik måte at de neste generasjonene også får dra nytte av naturen.
Felles språk for elevene ved Deanu sámeskuvla, og barna i Diddi barnehage og Giellavealgu
barnehage, er samisk. Et av delmålene er å utvikle og bevare et felles språk gjennom lek.
Motivere til å bruke samisk språk i alle sammenhenger.
For 6-åringene i de samiske barnehagene er skolen fremmed. Målet er at barna og lærerne
skal bli kjent med hverandre, og samtidig forberede 6-åringene til skolestart.

3 MÅLGRUPPE OG ANTALL DELTAKERE
Prosjektets målgruppe er 1. klasseelevene ved Deanu sámeskuvla og 6-åringene ved både
Diddi- og Giellavealgu barnehage. Det er totalt 4 elever og 8 barnehagebarn som deltar i
språksamlingene.

4 FAGLIG INNHOLD OG FREMDRIFTSPLAN
Her følger en oversikt over når aktivitetene arrangeres:
Målgruppe
Tilretteleggere
foreldre

Barnehagebarn
elever
Barnehagebarn
elever
Barnehagebarn
elever
Barnehagebarn
elever
Barnehagebarn
elever
Barnehagebarn
elever

Aktivitet-tema
Planutarbeidelse
Skrive infoskriv
Søke midler
Språkmidler fra
kommunen
Historiefortelling og
bli kjent med
hverandre
Lek - sang

Gjennomføring
Høst 2013
Før 1. samling
I god tid før første
tur

Ansvar
Frank Inge
Alle avdelinger
Nadja, May Brith, Unn
Laila og Frank Inge

Januar 2014
På sameskolen

Deanu Sámeskuvla
Unn Laila

Februar 2014
Giellavealgu
Giellavealgu barnehage Nadja Smelror
Mars 2014 i Hillagurra Alle

Være ved reinflokken
i “siidaen”.
Fiske, gå på ski og leke April 2014
i snøen
Roavvejávri
Ved havet
Juni 2012
Lávvonjárga
Ved elvebredden
Juni 2014
Fiske
Polmak
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Diddi barnehage
May Brith
Alle
Alle

Fortelling og det å bli kjent med hverandre er temaet for den første samlingen. Barnhagebarna
skal bli kjent med skolen. Gjennom fortelling skal de motiveres til å snakke samisk.
Leke- og sangstund arrangeres av barnehagene. På denne samlingen får læreren observert 6åringene.
Innholdet ved det å være ved reinflokken er å bli kjent med og å oppleve reindriften. Elevene
og barna lærer og får oppleve hvordan det er å være i siidaen (ved reinflokken). De får lære og
oppleve det å bo i en lavvo og buestangstelt, samt termene som er knyttet til dette. I siidaen er
det reinsdyr. Der får de oppleve og lære om reinsdyr og termene tilknyttet dette, som for
eksempel heargi (kjørerein), áldu (simle), muzet (brunsvart rein), galba (nederste del av
reinhorn) osv. I siidaen får elevene være med på å kjøre med rein. De lærer termene som er
tilknyttet sleden og seletøyet. Til slutt får de lære om og smake på reindriftens tradisjonelle
samiske mat. I siidaen tilbys det reinkjøtt, gumppus (blodklubb) og blodpølser. Her får de
lære hvordan dette lages og termene tilknyttet dette. Til dette kjøper vi en tjeneste.
Skigåing og lek i snøen foregår på Seidafjellet. I denne delen motiveres de gjennom skigåing
og lek. Det å snakke samisk og det å bli kjent med hverandre er hovedmålet.
På våren er temaet fiske. Barna og elevene skal lære om de forskjellige fiskesortene som
finnes i fjorden og i elva. De skal også lære forskjellige fiskemetoder og de samiske termene
for dette. Dette arrangeres i to deler. Vi kjøper en tjeneste.

5 PROSJEKTETS VIRKNING ETTER SØKNADSPERIODEN
Prosjektet har stor virkning etter prosjektperioden. Både skolens og barnehagenes ansatte,
elevene og barna har mer kunnskap og er mer bevisste i forhold til bruken av samisk språk.
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6 BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN
Utgifter:

Utgifter
Busstur Deanu sámeskuvla - Hillagurra t/r
Busstur Deanu sámeskuvla - Rovvevann t/r
Busstur Deanu sámeskuvla - Lávvonjárga t/r
Være i siidaen, pakketilbud
Tanaelva og laksefiske ved Polmak
Totale utgifter

Kr.
Sum
Kr.
3 000,00
kr.
2 500,00
kr.
4 500,00
Kr. 15 000,00
Kr. 10 000,00
Kr. 35 000,00

Finansiering
Tana kommune, tospråklighetsmidler 2011
Finansiering totalt

Kr.
Sum
kr. 35 000,00
kr. 35 000,00
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Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

243

Arkivsaksnr:

2013/380-2

Saksbehandler: Juhán Niillas Wigelius

Saksfremlegg

Utvalg
Oppvekst- og kulturutvalget

Utvalgssak
30/2013

Møtedato
16.05.2013

Kommunale tospråklighetsmidler 2013 - Deanu sámeskuvla - Språkleir
Vedlegg
1 Søknad om tospråklighetsmidler

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst- og kulturutvalget tildeler Deanu sámeskuvla kr. 90.000 til prosjektmidler i
forbindelse med språkleir spesielt beregnet for skolefritidsordningen.

Saksopplysninger
Deanu sámeskuvla søker i år om midler til tre prosjekter. Samisk språkleir kr. 170.000,
språksamlinger skole/barnehage kr. 35.000 og studietur kr 50.000.
Vurdering
Deanu sámeskuvla har de siste år fått finansiert omfattende prosjekter. Skolen er en spydspiss i
språkarbeidet. Med en begrenset pott til disposisjon vil en tildeling til alle disse prosjektene
begrense muligheten til en bredere tildeling og muligheter for å ha en bredde i aktører som
ønsker å drive aktivt språkarbeid. Av prosjektene som Deanu sámeskuvla har, er samisk
språkleir omfattende og hoveddelen av søknadssummen er lønnsutgifter. Vi må gjøre en streng
vurdering om vi ønsker å bruke de begrensede midler som er til disposisjon til å finansiere
stillinger eller direkte støtte til aktiviteter. Likevel er dette et tiltak som går direkte inn under
kriteriene for tildeling av kommunale tospråklighetsmidler for 2013, og et viktig språktiltak
overfor barn og unge som er prioritet nr. 1 i tildelingskriteriene.



 

 

 







Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

243

Arkivsaksnr:

2013/484-3

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg
Oppvekst- og kulturutvalget

Utvalgssak
31/2013

Møtedato
16.05.2013

Søknad om kommunale tospråklighetsmidler 2013 - ČálliidLágádus
Vedlegg
1 Søknad om tospråklighetsmidler 2013
2 Kommunale tospråklighetsmidler 2013 - ČálliidLágádus - Norsk oversettelse

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til støtte til prosjektet ” Deanuåzådaga luossabivddu såmegiel båikenamat
ja daid historjå - Deanunjålmmis Leavvajohkii / Samiske stedsnavn knyttet til laksefisket i
Tanavassdraget – fra Tanamunningen til Levajok” avslås

Saksopplysninger
ČálliidLágádus, ved Aage Solbakk og Sverre Porsanger søker om 125.000,- til å registrere
samiske stedsnavn som er knyttet til laksefisket i Tanavassdraget, helt fra Tanamunningen og
opp til Levajok. Ønsket er å få disse merket på kart. I tillegg skal de samle inn informasjon om
disse stedsnavnene, undersøke hvorfor har de forskjellige plassene fått disse navnene, og hva
historien til disse stedsnavnene forteller oss. Dette er selvfølgelig en viktig del laksefiskets
historie i Tanavassdraget.
Med på prosjektet har de fått med seg Sirma skole og Deanu sámeskuvla. Skolenes
representanter setter av tid når elevene kan være med på kartleggings- og innsamlingsarbeidet,
f.eks. på våren før skoleåret er omme, og i slutten av august/ begynnelsen av september når
skoleåret starter.

 

Vurdering
Søknaden synes å havne under tiltaksområde 3 - Arenabygging for aktiv bruk av samisk språk
og kultur, og ut i fra de øvrige søknader som er under tiltaksområder som prioriteres høyere er
det ikke midler til å imøtegå denne søknaden.

 

 



ČálliidLágádus
18.02.2013
Deanu gielda – Tana kommune
OKU – samisk språkutvikling
9845 Tana

Søknad om støtte til prosjektet:
Samiske stedsnavn knyttet til laksefisket i Tanavassdraget – fra Tanamunningen til Levajok
Viser til utlysningen ”Søknad om tospråklighetsmidler 2013”.
ČálliidLágádus, ved Aage Solbakk og Sverre Porsanger, ønsker å registrere samiske stedsnavn som er
knyttet til laksefisket i Tanavassdraget, helt fra Tanamunningen og opp til Levajok. Ønsket er å få
disse merket på kart. I tillegg skal vi samle inn informasjon om disse stedsnavnene, nemlig hvorfor
har de forskjellige plassene fått disse navnene, og hva historien til disse stedsnavnene forteller oss.
Dette er selvfølgelig en viktig del laksefiskets historie i Tanavassdraget.
Med på prosjektet har vi fått med oss Sirma skole og Deanu sámeskuvla. Skolenes representanter
setter av tid når elevene kan være med på kartleggings- og innsamlingsarbeidet, f.eks. på våren før
skoleåret er omme, og i slutten av august/ begynnelsen av september når skoleåret starter.
Arbeid:
1. Intervju av laksefiskere om hva de vet om disse stedsnavnene.
2. Merke av laksefiskeplasser på kartet.
3. Reise med båt for å bli kjent med disse laksefiskeplassene, og fotografere disse. Deanu sámeskuvla
er med på befaring i nedre Tana og Sirma skole i øvre Tana.
4. Skriving av rapport og laging av kart.
5. Presentasjon av resultater på Deanu sámeskuvla og Sirma skole. Prosjektet starter i mai og varer ut
inneværende år.
Herved søker vi om støtte fra Tana kommune (OKU) på

kr. 125.000,-----------------

ČálliidLágádus/ForfatternesForlag
Aage Solbakk
Prosjektleder
Tlf. 99 79 41 22

Pb. 140, Fitnodatgeaidnu 13, N-9735 Kárášjohka / / Fanasgieddi, 9845 Deatnu-Tana
Org.nr. NO: 997 009 460 MVA
Kontoer: Drift: 1503 20 35598 * Fond: 7593 66 14108
Tel.: +47 78 46 83 30 * +47 91 59 06 06 * Faks: +47 78 46 83 29
E-mail: poasta@lagadus.org * post@forfatternesforlag.org * post@authorspublisher.org
www.lagadus.org

 

ČálliidLágádus
ForfatternesForlag * Authors’ Publisher

Utgifter og finansiering
Samiske laksefiskestedsnavn i Tanavassdraget og historien om disse –
Fra Tanamunningen til Levajok
2 personer, 5 uker med innsamlingsarbeid og reiser, i tillegg 4 uker skriving
Innkjøp av kart og produksjon
Fotografering og bilder (rettigheter)
Leie av båt
Godtgjørelse til skolene; kr 5000,- pl. Kr. 5000,Administrasjonsutgifter 15 %
Utgifter

Finansiering OKU/Tana kommune
Egenandel ČálliidLágádus

90.000
15.000
15.000
5.000
10.000
20.000
--------155.000

125.000
30.000
---------155.000

Sum

ČálliidLágádus prøver å få utgitt verket/manuset med bilder og kart som egen bok på samisk ved
hjelp av ekstern finansiering. Boken kan selvfølgelig brukes i historie- og samfunnsfagundervisning
på disse skolene.

Pb. 140, Fitnodatgeaidnu 13, N-9735 Kárášjohka / / Fanasgieddi, 9845 Deatnu-Tana
Org.nr. NO: 997 009 460 MVA
Kontoer: Drift: 1503 20 35598 * Fond: 7593 66 14108
Tel.: +47 78 46 83 30 * +47 91 59 06 06 * Faks: +47 78 46 83 29
E-mail: poasta@lagadus.org * post@forfatternesforlag.org * post@authorspublisher.org
www.lagadus.org

 

Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

243

Arkivsaksnr:

2013/502-2

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg
Oppvekst- og kulturutvalget

Utvalgssak
32/2013

Møtedato
16.05.2013

Søknad om kommunale tospråklighetsmidler 2013 - Deanu Searat
Vedlegg
1 Søknad om tospråklighetsmidler

Rådmannens forslag til vedtak
Søknaden om tospråklighetstilskudd fra Deanu searat til trening/lek/aktivitet innvilges med kr.
70.000.

Saksopplysninger
Deanu Searat søker om kr. 70.000,- som ønsker å benytte tospråklighetsmidler til å gi barn i Tana
Kommune muligheten til å delta på trening og lek/aktivitet på samisk. Samtidig vil vi lage en språklig
arena for barn i Tana Kommune hvor de kan møtes for å leke på samisk. I Tana er i dag få arenaer hvor
barn har aktiviteter på samisk.
Organisering for dette vil være lek/trening myntet på tradisjonelle samiske aktiviteter som ski, aking,
lassokasting, samiske leker/aktiviteter og løping.

Vurdering
Søknaden synes å falle inn under tiltaksområde 1 - Språktiltak overfor barn og unge. Det
omsøkte tiltaket legger opp til å gi barn og unge muligheten til å bruke og utvikle bruken av
samisk i naturlige sammenhenger.

 







Deanu gielda - Tana kommune

Arkiv:

243

Arkivsaksnr:

2013/490-3

Saksbehandler: Juhán Niillas Wigelius

Saksfremlegg

Utvalg
Oppvekst- og kulturutvalget

Utvalgssak
33/2013

Møtedato
16.05.2013

Kommunale tospråklighetsmidler 2013 - Diddi mánáidgárdi - Inn på tunet
Vedlegg
1 Søknad om tospråklighetsmidler for 2013
2 Oversettelse

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst- og kulturutvalget avslår søknaden fra Diddi mánáidgárdi.

Saksopplysninger
Diddi mánáidgárdi søker om kr. 60.000 av kommunens tospråklighetsmidler til dekning av
utgifter i forbindelse med deltakelse i ”Inn på tunet”-prosjektet.

Vurdering
Tiltaket krever at alle planene i forbindelse med prosjektet blir oversatt til samisk, og at
barnehagen må forberede seg på samisk, i og med at det kun er en person på skolen de skal
besøke som behersker samisk. Det ekstraarbeidet som påbeløper de ansatte på barnehagen, i
form av oversetting av planer og forbereding til turene ansees ikke som et språktiltak som er
direkte rettet mot barnehagebarna. I og med at skolen de skal besøke ikke er en samiskspråklig
skole, faller dette tiltaket litt utenfor de prioriterte tiltaksområdene for tildeling av kommunale
tospråklighetsmidler.

 

 

 



 

 

 







 

 

 





















Diddi mánáidgárdi
Lyngvn. 24
9845 Deatnu
Søknad om tospråklighetsmidler
Herved søker vi om 60 000,- kroner av kommunens tospråklighetsmidler
Midlene skal dekke våre aktiviteter i forbindelse med ”Inn på tunet” prosjektet ved Tana
videregående skole, der vi deltar.
Vi må dekke alle utgiftene selv. Vi må oversette alle planer til samisk som går inn under dette, og
forberede oss på samisk, fordi det er kun én person på den skolen som behersker samisk. Dette tar
veldig mye tid, men samtidig er det et veldig nyttig og interessant samarbeid som både barna,
elevene (ungdommene) ved skolen og de ansatte liker. Man lærer veldig mye av dette, og dette er et
bra tiltak i forhold til fordommer og mobbing. Vi synes det er viktig å vise ungdommene på denne
skolen at i Tana har vi to hovedspråk, og at det er naturlig for barna å snakke samisk.
Vi skal ha 12 turer til skolen, og vi kjører med private biler. Turene er for barna i alderen 4-6 år.
Vi spiser lunsj på skolen hver dag sammen med elevene, og i forbindelse med dette kan vi lære
elevene samiske ord.
Planen er vedlagt.
Med hilsen Diddi barnehage
May Brith Tobiassen
Leder
22.02.2013
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Arkivsaksnr:

2013/582-3

Saksbehandler: Juhán Niillas Wigelius

Saksfremlegg

Utvalg
Oppvekst- og kulturutvalget

Utvalgssak
34/2013

Møtedato
16.05.2013

Kommunale tospråklighetsmidler 2013 - Giellavealgu mánáidgárdi - Ordbok
Vedlegg
1 Søknad av kommunale tospråklighetsmidler - Ordbok til foreldre
2 Giellavealgu mánáidgárdi - guovttegielatdoarjjaohcan NORSK VERSJON

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst- og kulturutvalget tildeler Giellavealgu mánáidgárdi kr. 63.900 til prosjektmidler i
forbindelse med arbeidet med en ordbok for foreldre med barn i barnehagen.

Saksopplysninger
Giellavealgu mánáidgárdi søker i år tospråklighetsmidler til to forskjellige prosjekter. De søker
kr. 35.000 til prosjektet ”Fagbegreper”, og kr. 63.900 til et prosjekt med mål om å lage en
ordbok for foreldre til barna i barnehagen.
Vurdering
Giellavealgu mánáidgárdi er en av kommunens viktigste institusjoner når det gjelder utvikling
av samisk språk. Prosjektet med å lage en ordbok retter seg mot foreldrene i barnehagen, og sees
på som et godt tiltak for å hjelpe de norsktalende foredrene med å tilegne seg samisk språk. Et
av hovedprioriteringsområdene for kommunen når det gjelder tildeling av tospråklighetsmidler
for i år, er nettopp språktiltak og nybegynneropplæring av voksne.









Giellavealgu mánáidgárdi
Sámi báikegottiid guovddáš
Máskevárregeaidnu 5

Søknad om tospråklighetsmidler

Søknad til tana kommune
Fra Sámi báikegottiid guovddáš, 9845 Tana
Org.nr. 989 993 275
Nadja Smelror

Søknad til Tana kommune
Giellavealgu barnehage har formet et prosjektforslag vi behøver litt pengestøtte til. Giellavealgu
barnehage søker 63 900,- kroner til dette prosjektet.
Mål
I Giellavealgu barnehage er det totalt 26 familier som har barn i barnehagen, og av disse familiene er
det 33 foreldre som snakker kun norsk, og 19 foreldre snakker samisk. Vi ser et behov for å lage en
ordbok som er tilpasset de foreldre som ikke snakker samisk med barna sine. Det er de norsktalende
foreldrene som ønsker en slik liten bok, hvor de lett kan finne ord som barna lærer og bruker i
barnehagen. En slik ordbok gir god hjelp til foreldrene med å kommunisere med barna sine, og hever
også foreldrenes kompetanse til å kommunisere med barna på samisk. Pedagogisk sett er en slik
ordbok også veldig nyttig på den måten at den løfter barnas selvfølelse, og trygghet til å kunne bruke
samisk også med de nærmeste som de til vanlig kun snakker norsk med. Denne ordboka kan også
være nyttig for andre barnehager som har de samme utfordringene som Giellavealgu barnehage har.
Boka kan også være nyttig for norske barnehager som har samisk kultur og språk som tema.
Prosessen
Giellavealgu barnehage har hjelperessurser som kan hjelpe oss med dette arbeidet. I første omgang
har vi tenkt å bruke ressurser fra småbarnsavdelingen, hvor barna er 0-3 år. Vår ressursperson må da
følge barnas og de ansattes språk, og hvilke ord de bruker mest i avdelingen. I årsplanen er det også
mange temaer som går inn under de 4 årstider, og ut fra denne kommer det også ord til ordboka. Til
dette arbeidet regner vi med å bruke ca. 70 timer. I tillegg må vi bruke tid til å sette inn bilder og
tegninger i boka, og til det regner vi med å bruke 20 timer. Vi har satt av 25 timer til utforming, og 15
timer til å klargjøre og ferdigstille boka.
Det går mye penger til å kjøpe inn utstyr som man lett kan lage en slik bok med. Målet er også å
kunne bruke disse maskinene til å lage flere hefter og bøker. Vi har allerede nå begynt å planlegge at
vi til neste år skal lage en tilsvarende ordbok for avdelingen for de eldste barna, der de lærer og
snakker et mer omfangsrikt språk. Disse barna er mellom 3 og 6 år. Formålet med denne boka er den



samme som for ordboka til småbarnsavdelingen. Vi tror at det blir billigere å gjøre det på denne
måten, i stedet for å kjøpe tjenester fra et forlag.
Boka blir utgitt og kommer da til gode for foreldre, og vi skal også gi boka i gave til besteforeldre som
ikke behersker samisk.
Avslutning
Til slutt håper vi at Tana kommune støtter opp om vårt prosjekt fordi dette vil forbedre
språkutfordringene som er i tospråklige hjem, og det vil gi mer trygghet til de samisktalende barna i
forhold til språket.

Tana bru 28.01.13

Nadja Smelror, leder for Giellavealgu barnehage.

Utgifter
130 timer til prosjektarbeider; 130x300 kr. Timen
Fotoapparat

39 000,5 000,-

Multifunksjonsskriver

14 900,-

Bokbindermaskin med rekvisita

5 000,-

SUM;

69 300,-
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Saksbehandler: Juhán Niillas Wigelius

Saksfremlegg

Utvalg
Oppvekst- og kulturutvalget

Utvalgssak
35/2013

Møtedato
16.05.2013

Kommunale tospråklighetsmidler 2013 - Deanu sámeskuvla - Studietur
Vedlegg
1 Ohcat guovttegielatruđaid oahppomátkái

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst- og kulturutvalget avslår søknaden fra Deanu sámeskuvla om tospråklighetsmidler til
studietur.

Saksopplysninger
Deanu sámeskuvla søker i år om midler til tre prosjekter. Samisk språkleir kr. 170.000,
språksamlinger skole/barnehage kr. 35.000 og studietur kr 50.000.
Vurdering
Deanu sámeskuvla har de siste år fått finansiert omfattende prosjekter. Skolen er en spydspiss i
språkarbeidet. Med en begrenset pott til disposisjon vil en tildeling til alle disse prosjektene
begrense muligheten til en bredere tildeling og muligheter for å ha en bredde i aktører som
ønsker å drive aktivt språkarbeid. Mesteparten av det omsøkte beløpet skal gå til dekning av
reisekostnader i forbindelse med turen. Kommunen vurderer derfor ikke denne studieturen som
et direkte språktiltak som går inn under tiltaksområdene kommunen prioriterer under tildeling av
kommunale tospråklighetsmidler for i år.
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2013/495-2

Saksbehandler: Juhán Niillas Wigelius

Saksfremlegg

Utvalg
Oppvekst- og kulturutvalget

Utvalgssak
36/2013

Møtedato
16.05.2013

Kommunale tospråklighetsmidler 2013 - Giellavealgu mánáidgárdi Fagbegreper
Vedlegg
1 Søknad av kommunale tospråklighetsmidler - Fagbegreper

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst- og kulturutvalget tildeler Giellavealgu mánáidgárdi kr. 35.000 til prosjektmidler i
forbindelse med prosjektet ”Fagbegreper”.

Saksopplysninger
Giellavealgu mánáidgárdi søker i år tospråklighetsmidler til to forskjellige prosjekter. De søker
kr. 35.000 til prosjektet ”Fagbegreper”, og kr. 63.900 til et prosjekt med mål om å lage en
ordbok for foreldre til barna i barnehagen.
Vurdering
Giellavealgu mánáidgárdi er en av kommunens viktigste institusjoner når det gjelder utvikling
av samisk språk. Prosjektet “Fagbegreper” er direkte rettet mot språkutvikling for barn, og faller
dermed inn under prioriteringene for årets tildeling av tospråklighetsmidler.
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Saksbehandler: Juhán Niillas Wigelius

Saksfremlegg

Utvalg
Oppvekst- og kulturutvalget

Utvalgssak
37/2013

Møtedato
16.05.2013

Kommunale tospråklighetsmidler 2013 - Kildesli sjøsamiske naturhus
Vedlegg
1 Søknad om tospråklighetsmidler

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst- og kulturutvalget tildeler Kildesli sjøsamiske naturhus kr. 3000,- som skal gå til
dekning av honorar til joiker Anne Lise Varsi Solbakk.

Saksopplysninger
Kildesli sjøsamiske naturhus søker om midler til å dekke honorar til joiker Anne Lise Varsi
Solbakk. På søknaden kommer det ikke fram i hvilken anledning Varsi Solbakk har vært å
opptrådt i, men Wivian Johnsen fra Kildesli sjøsamiske naturhus kunne via telefon fortelle at
Varsi Solbakk joiket under åpningen av Kulturuka VAKE som ble arrangert tidlig i april i år.
Vurdering
Kildesli sjøsamiske naturhus har som mål å formidle, ta vare på og skape kunnskap om natur,
kultur og historie i Austertana området. Kulturelt er området preget av sjøsamisk historie. I dag
står kanskje ikke det samiske like sterkt i området som før i tiden, og derfor er det viktig å støtte
opp om arbeidet med å synliggjøre det samiske i dette området. Tiltaket i seg selv må regnes
som et spesielt tiltak, som har som formål å synliggjøre samisk språk og kultur. Det omsøkte
beløpet er ikke så høyt og kan derfor vurderes tildelt.
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2013/503-2

Saksbehandler: Juhán Niillas Wigelius

Saksfremlegg

Utvalg
Oppvekst- og kulturutvalget

Utvalgssak
38/2013

Møtedato
16.05.2013

Kommunale tospråklighetsmidler 2013 - Sirpmá Duojarat / Sirma
husflid/håndverk - Kurs i grenveving
Vedlegg
1 Søknad om tospråklighetsmidler

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst- og kulturutvalget avslår søknaden fra Sirpmá duojárat/ Sirma husflid om
tospråklighetsmidler til gjennomføring av kurs i grenveving.

Saksopplysninger
Sirpmá duojárat søker i år om tospråklighetsmidler til to forskjellige tiltak. De søker om kr
23.250,- til gjennomføring av kurs i grenveving, og kr. 23.250,- til gjennomføring av vevekurs.
Vurdering
Hovedformålet med dette kurset er å lære befolkningen grenveving, og mesteparten av det
omsøkte beløpet er ment for å dekke lønn til kursholder. Vi må gjøre en streng vurdering om vi
ønsker å bruke de begrensede midler som er til disposisjon til å dekke lønnsutgifter i forbindelse
med vevekurs, eller om de heller skal gå til direkte språkrettede tiltak.
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Saksbehandler: Juhán Niillas Wigelius

Saksfremlegg

Utvalg
Oppvekst- og kulturutvalget

Utvalgssak
39/2013

Møtedato
16.05.2013

Kommunale tospråklighetsmidler 2013 - Sirpmá Duojarat / Sirma
husflid/håndverk - Vevekurs
Vedlegg
1 Søknad om tospråklighetsmidler

Rådmannens forslag til vedtak
Oppvekst- og kulturutvalget avslår søknaden fra Sirpmá duojárat/ Sirma husflid om
tospråklighetsmidler til gjennomføring av vevekurs.

Saksopplysninger
Sirpmá duojárat søker i år om tospråklighetsmidler til to forskjellige tiltak. De søker om kr
23.250,- til gjennomføring av kurs i grenveving, og kr. 23.250,- til gjennomføring av vevekurs.
Vurdering
Hovedformålet med dette kurset er å lære befolkningen veving, og mesteparten av det omsøkte
beløpet er ment for å dekke lønn til kursholder. Vi må gjøre en streng vurdering om vi ønsker å
bruke de begrensede midler som er til disposisjon til å dekke lønnsutgifter i forbindelse med
vevekurs, eller om de heller skal gå til direkte språkrettede tiltak.
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