
Kulturell bærekraft sett fra et 

opplæringsperspektiv



Et spennende skoleår i
hjertet av Sápmi-

Kautokeino



Skolens visjon

Samisk videregående skole og reindriftsskole skal 
forberede samisk ungdom til å fungere i det samiske, 
norske og internasjonale samfunnet. Skolen skal bidra 
til at samisk ungdom styrker og videreutvikler samisk 
identitet, språk og kultur. 



Skreddersydd og forankret i lokale behov og verdier i 
samisk språk og kultur



Unikt tilbud i Reindrift



Unikt tilbud i duodji



Undervisningen er basert på samisk tradisjonell kunnskap



Undervisning om naturressurser i tradisjonelle utendørs 
miljø/ på fjellet



• Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino er en 
statlig samisk videregående skole som gir tilbud til elever fra 
hele landet og samiske områder på Nordkalotten. 

• Skolen har som mål at elevene skal ha solide kunnskaper knyttet 
til det samiske etter endt skolegang.

• Skolen arbeider for å videreutvikle det samiske innholdet i 
skolens fagtilbud. Det gjelder spesielt innenfor fagene reindrift, 
naturbruk, duodji, og restaurant og matfag, 

• Skolen er den eneste skolen i verden som er godkjent som 
urfolksskole på videregående nivå. Det gir våre elever unike 
muligheter til utveksling med andre urfolksskoler i verden 
gjennom medlemskap i Winhec



• I Kautokeino får elevene mulighet til å være i et levende 
samiskspråklig miljø og gå på en skole som følger lokalt tilpassede 
læreplaner med utgangspunkt i samisk språk og kultur.

• Alle elever får opplæring i samisk, enten nordsamisk, lulesamisk
eller sørsamisk. Skolen vil legge vekt på at elever som ikke har så 
gode kunnskaper i samisk skal få spesielt tilrettelagt 
samiskopplæring, bl.a samiskkurs (språkbad) før skolestart eller 
rett etter skolestart.



Naturbruk og reindrift

• Vi har studietilbud på VG1 og VG2 nivå i naturbruk og reindrift.

• På VG1 naturbruk får du innsikt i hvordan den samiske 
befolkningen nyttiggjør seg av ressursene som naturen gir. 
«Birgejupmi» er et samisk begrep som relateres til 
naturalhusholdning. 

• På VG2 fordyper du deg i tradisjonell reindrift. 

• På disse studiene er det mange praktiske aktiviteter og du får 
muligheten til å være ute i naturen. 

• Dette studiet gir deg kompetanse som er viktig i næringen og 
offentlig forvaltning.



Samisk design og håndverk vg1 og Design og duodji 
vg2

• Her får elevene  muligheten til å bli bedre kjent med samisk 
kultur, og håndverkstradisjoner, men også moderne samisk 
design 

• Dette studiet passer for de som drømmer om å leve av og skape 
din egen arbeidsplass innen duodji og håndverk. 

• Eller lære mer om samiske håndverkstradisjoner.



Restaurant- og matfag 

- med fokus på arktisk mat

• Samisk matkultur og hvilke mattradisjoner urfolk i det arktiske 
området står sentralt  

• Her høster elevene råvarer direkte fra naturen. 

• Høsten brukes til å hente råvarer fra naturen

• Vi har fokus på økologisk og ureist mat, der reinkjøtt og andre 
lokale råvarer er en naturlig del.

• Elevene er med på slakting og lærer å ta vare på alle deler av 
reinen- tradisjonell kunnskap er sentralt

• Elevene har samarbeid med reindriftsklassene og duodji- ta 
vare på skinn og andre deler av rein som de kan bruke

• Vi henter inn kompetanse fra reindrift



Planer i fremtiden

• Skolen er i gang med planlegging av nytt skolebygg

• Skolen vil da være i tidsriktige lokaler og virkelig kunne påta 
seg ansvaret for å gi elevene et tilbud som er forankret i 
samisk kultur.

• Samisk språk og kultur skal være basis i utdanningen som gis 
ved vår skole.

• Mer av opplæringen skal være på samisk.

• Ha fokus på internasjonalisering og elevutveksling

• Skolen arbeider med planer for etablering av fagskole i 
reindrift og duodji

• Mer samarbeid med tradisjonsbærere



Språk,duodji,reindrift,naturressurser og 
samisk/arktisk mat 

• Er viktige elementer i den samiske kulturen som vår skole skal 
ivareta.

• Vår skole skal videreutvikle tilbudene i de samiske fagene

• Fokus på samisk kultur og språk

• Ha rom for å ivareta tradisjonell kunnskap i utdanningen

• Videreutvikle reindrift og duodji som skolefag

• Arbeide for å tilpasse tilbudene til trender i samfunnet



Fagskole i reindrift og duodji

• Finnes ingen fagskoler som ivaretar behovet i det samiske 
samfunnet

• Skolen har sammen med NRL, duodjiorganisasjoner, Samisk 
høgskole og Duodjeinstituttet utarbeidet alle planer for 
etablering en  fagskole i reindrift og duodji

• Planene er sendt NOKUT for godkjenning

• Planene er i Kunnskapssdepartementet, til behandling

• Modulbasert

• Nettverkbasert

• Tilpasset behovene i reindriften og duodji
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