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Oppgaven

Evaluering av samisk språkutvikling i Kåfjord kommune:
• Brukernes opplevelser

• Arbeid med og utviklingen av samisk språk i kommunal virksomhet 
• Kommuneadministrasjon

• Helse & Sosial

• Oppvekstsektoren

• Oppfyllelse av kommunens forpliktelser i forhold til samisk språk og 
språkutvikling innenfor forvaltningsområdet for samisk språk 

• Forslag til tiltak basert på evaluering



Utfordringer

• Samisk språk synes og høres lite i de kommunale virksomhetene

• Manglende tilgang og satsing på personer med samisk kompetanse 
(muntlig og skriftlig) i kommunens virksomheter

• Sårbare samiskspråklige kompetansemiljø





Tidsplan – foreløpig forslag
Nr. Aktivitet Tid

1 Oppstartsmøte/Styringsgruppemøte 1 10. mars 2020 kl. 12.00-14.00

2 Dokumentanalyse

3 Fellesmøte med Oppvekstsektor 26. mars kl. 9.00-12.00 *)

4 Fellesmøte med Helse 26. mars kl. 13.00-15.30

5 Fellesmøte med administrasjonen 27. Mars kl. 08.30-11.30

6 Styringsgruppemøte 2 27. mars kl. 12-14

7 Brukerundersøkelse Oppvekst 20. april – 11. mai

8 Brukerundersøkelse Helse og omsorg 20. april – 11. mai

9 Brukerundersøkelse Administrasjon 20. april – 11. mai

10 Åpent folkemøte, (Helsetunet i Birtavarre) 25. mai kl. 18.00 – 20.00

11 Styringsgruppemøte 3, Olderdalen rådhus 26. mai kl. 08.30 -10.30

12 Utkast til sluttrapport

13 Styringsgruppemøte 4 (Skype el. tilsv.) 9. juni kl. 10.00-12.00

14 Ferdigstille sluttrapport Ca. 15. juni

*) Alternative datoer til 26.-27.03 er 15.-16.04.  Påfølgende datoer vil da forskyves 



Nr. Forventninger til prosjektet % - vis

1 Sette fingeren på det som ikke fungerer

2 Iverksette tiltak for å hindre at samisk dør ut

3 Må ansvarlige miljøer som ikke har tilfredsstillende utvikling/nivå

4 Finne de gode eksemplene og finne ut hva de gjør

5 Fungerer de gode eksemplene så godt som vi har inntrykk av?

6 Fungerer virkemidlene /tospråklighetsmidlene? Brukes de på riktige 
tiltak?

7 Lage oversikt over stipend.  Fungerer stipendene?  

8 Iverksette tiltak som både er kortsiktige og langsiktige



Suksesskriterier

Hva skal til for at prosjektet skal bli vellykket? 



Nr. Suksesskriterier

1 Må sikre god deltagelse i brukerundersøkelsene

2 Godt oppmøte på folkemøte fra alle deler av kommunen

3 Klarer å engasjere – få fram meninger fra flere 

4 Gode tiltak som kan gjennomføres



Dokumenter

• Dokumentutveksling utover vedlegg i forespørselen



Nr. Aksjon Ansv. Frist
1. Avklare foreslåtte møtedatoer med Kommuneadministrasjon, Oppvekst, Helse og sosial IMÅ

2. Gi ansvar til lederne med å sette sammen sentrale personer fra egen virksomhet som kan 
delta i informasjonsmøter med Visjona.  Sende navneliste til Visjona

IMÅ

3. Framskaffe e-post adresser, (alternativt mobilnummer) til foresatte til unger/elever i 
barnehager og skoler.  E-postadressene sendes til Visjona i en kolonne i Exel. 

IMÅ

4. Komme med innspill på personer som kan delta i brukerundersøkelse for 
kommuneadministrasjonen samt Helse og sosial (Utvalg på inntil 15 personer pr. enhet), 
herunder ønskelig med representanter for Brukerorganisasjoner

Alle

5. Bestille lokaler til møter inkl. Folkemøte IMÅ

6. Sende oversikt til Visjona over stipender som stimulerer til samisk språkbruk IMÅ

7. Ansvar for annonsering av Folkemøte AFL

8. Sende over relevante dokumenter til Visjona, bla. 
• Årsmeldinger for kommunen og sektorene
• Rapport ang tospråklighetsmidler 2004-2019
• Antall som får lønnsutbetaling knyttet til samisk språk
• M.m.

IMÅ

9. Sende oppsummering fra oppstartsmøte til deltagerne HSN




