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SÁMI  OAHPPOLÁVDEGODDI  -  SOL 

 
VIRKSOMHETSPLAN  ÅR 2009 

 
 
Denne virksomhetsplan skal gi generell pekepinn på de overordnede målsettinger som SOL’ styre 

har satt for virksomhetsåret 2009. Lokal tilpasning og lokallagenes prioritering av 

opplæringsvirksomhet fremkommer ikke her. 

 
 HOVEDMÅLSETNING:  
 
 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 opplysnings- og 
 studievirksomhet blant samer med hovedvekt 
 på samisk språk, kultur, samiske nærings- 
 og rettighetsspørsmål og å utbre kunnskap 
 om samer og samiske forhold til allmennheten. 
 
 
 MÅL/SATSINGSOMRÅDER: 
 
Overordnet målsetting 2009: 
 
SOL vil i året 2009 satse på å øke aktivitetsnivået. Målsettingen er å ha 10 000 studietimer. Dette 
vil være på grunnlag av de siste 3-årenes aktivitet i SOL, samt Regjeringens lovnader om økt 
satsing på studieforbundene. Våre målgrupper vil i så måte kunne oppnå noe økning i tilbudene. 
Utfordrende satsingsområder er revitalisering av truede samiske dialekter og tilhørende kultur. 
Opplæring i samisk språk, duodji og kulturfag er hovedbegreper i 2009.  
 
 
1.  Opplæring:  
  
Gjennom opplæringsvirksomhet ønsker SOL å styrke samisk språk og kultur. Aktiviteten rettes 
primært mot den samiske befolkning, men SOL har også 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. 
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SOL vil i 2009 tilby opplæring innenfor: 
 
 

• duodji (samisk husflid) 
• samisk språk 
• samiskrelaterte fagområder 
• andre fagområder i begrenset omfang 
• temaer for SOL’s og NSR’s medarbeidere  
 

 
Presisering  
av mål:   Målene skal oppnås gjennom bl.a. følgende tiltak: 
 

• Målet er å bidra til aktiviteter som bidrar til dokumentasjon og formidling 
av tradisjonell samisk kunnskap på tvers av generasjoner. 
Grunnopplæring i duodji :  -   Tradisjonell og ny duodji 

- Revitalisering av tapt tradisjonskunnskap 
- Overleveringsteknikker  

   
• Målet er flere språkbrukere, med hovedtyngden på voksne. Tilpasset 

grunnopplæring i samisk for personer som har mistet morsmålet eller har 
manglende førstegangsutdanning i faget, og/eller er hindret i å delta i 
tilsvarende ordinære tiltak. 

 
• Målet er å gi aktive språkbærere lese- og skriveopplæring i morsmålet. 

Grunnopplæring i samisk for samisktalende med manglende 
førstegangsutdanning i faget. 

 
• Skolering av  SOL’s/NSR’s  medarbeidere  er et mål i seg selv. SOL satser 

på å gi opplæring i relevante faglige, administrative og politiske temaer for 
medarbeidere i lokalleddene.  

 
 
• Gi tilpasset opplæring i temaer som omfatter det samiske samfunn i kultur 

og næring. For eksempel for lærere som arbeider med obligatorisk 
lærestoff om samene, men som mangler grunnleggende kunnskaper om 
det.  

 
• Gi opplæring i temaer av allmenn art/vanlige studieringer for alle 

målgrupper og i alle fag som kan gi ”et meningsfylt liv” for den enkelte 
deltaker. 
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2.  Prosjektarbeid:  
 

• SOL vil søke aktivt kontakt om prosjekter som kan fremme samisk språk og kultur.  
• SOL har som målsetting å delta i særlige prosjekter som faller utenom ordinær 

studievirksomhet, men har relevans for voksenopplæring. Det kan være prosjekter som 
trenger å tilknytte samarbeidspartnere, støttespillere eller opplæringstilbydere.  

 
 
 
 
3. Pedagogisk utviklingsarbeid: 
 
SOL har som mål å fortsette arbeidet med å utvikle nye og bedre studieplaner for 
voksenopplæring. Tilgangen til statstilskudd avhenger av hvilke satsingsområder det legges opp 
til i statsbudsjettet, og om det passer til våre behov. Lokallagene gis mulighet til å delta i 
utviklingsarbeidet. 

• Valg av tema og omfang gjøres i forhold til utlysning fra VOX. 
 
 

4. Informasjon og oppsøkende virksomhet mot lokallagene:   
 
SOL satser på å øke studieaktiviteten i lokallagene. Tillitsmannsopplæring for medlemmene er ett 
stikkord. Oppsøkende virksomhet og informasjon i tilknytning til dette er prioritert: 

• SOL vil bedre informasjonsflyten til lokallagene ved bruk av Internett 
• Lage informasjonsfolder 
• Lage kursperm for veiledning  
• Lage egen Web-side 

 
 
 
5. Utdanningspolitisk arbeid/markedsføring 
 
SOL’s styre ønsker å rette fokus mot voksenopplæring i samiske studieforbund. Dette er et 
område som bør tas opp i samisk politikk. 

• Arbeide mot Sametinget for styrking av samisk voksenopplæring 
• Synliggjøring av SOL samt avklaring av dens intensjon og rolle i samisk 

voksenopplæring. 
• Sikre stabil framtidsrettet drift av SOL. 
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studierektor 


