Samisk språkkonferens i Lycksele
Samiska språken har en underbar framtid, men hur blir samiska
vardagsspråk?
Sámegiela boahtteáigi- got oláhit dan?
Sámegiela boahtteájgge – Gåk vuorbástuvvap?
Saemiengïelen båetijebiejjie - guktie dam jaksebe ?

Samisk språkmiljö är avgörande för fortlevnaden och utvecklingen av de samiska språken.
Språkinlärning förutsätter att användaren får se, höra och prata språket under utvecklande
former. För barn som inte har samiska i hemmet är det en utmaning att nå målet om
tvåspråkighet vid avslutad skolgång.
Skolan har utan tvekan ett stort ansvar när det gäller att möta denna utmaning, inte minst
när det gäller tillgång på samisktalande lärare och pedagoger. Den här språkkonferensen
utgår därför från barnens perspektiv och fokuserar på skolan – från förskolan till gymnasiet.
Syftet är att tillsammans diskutera samiska barns förutsättningar för att behålla och utveckla
samiska som vardagsspråk i en svensktalande miljö. Målet är att konkretisera behov och
verktyg för den samiska undervisningen så att kommuner och föräldrar kan stärka barnens
språkinlärning.
Bland annat kommer följande frågor att diskuteras: Vilken vision och vilka mål har vi för de
samiska språken? Hur ser behoven ut? Vad behöver vi göra för att nå vision och mål? Och
vem har ansvar för vad?
Språkkonferensens vänder sig framför allt till föräldrar med samiska barn, modersmålslärare,
samiska samordnare i kommuner, potentiella lärare i samiska, förskolechefer, skolchefer,
rektorer, Sameskolstyrelsen, Sametingets språknämnd, Sáminuorra, Umeå universitet,
Skolverket och Departement.

Program
Onsdagen 16 december
10:00-12:30

Registrering, incheckning och lunch

12:30

Välkommen
Marita Stinnerbom, Lycksele kommun, och Sylvia Sparrock, Samisk
språkcentrum

12:40

Information om konferensens upplägg, mål och syfte
Anders Esselin, Man & Nature

12:50

Paragraf 17 i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Aina Negga, enhetschef för minoritetspolitiska uppdraget, Sametinget

13.00

Ungdomsperspektiv på samisk undervisning
Isak Utsi, ordförande Sáminorra

13:10

Varför är det viktigt att barn får vistas i en samisk språkmiljö
Helena Omma, språkkonsulent Sametinget

13:20

Hela familjen är tvåspråkig trots att de inte bor i en samisk språkmiljö
Vaino Persson, förälder

13.30

Svårigheter att få samisk förskola alt möjligheter att åka till en samisk
förskola trots boende i en samisk förvaltningskommun.
David Kroik, förälder

13:40

Att arbeta som modersmålslärare i en inlandskommun
Anne-Laila Buljo Åhrén, Suaja Maanagirte i Snåsa, Norge. Tidigare
Strömsund kommun.

13:50

Bensträckare

14: 00

Frågestund

14:45

Fika

15:30

Gruppdiskussioner: Hur ser vi samisk språkanvändning om 10 år, hur
är vår språkvision?

17:15

Reflektioner av dagen

17:30

Slut för dagen
Tid för erfarenhetsutbyten

19:30

Middag

Torsdagen 17 december
08:30

Reflektioner från gårdagen och presentation av målbilden.
Marita Stinnerbom och Sylvia Sparrock

09:00

Hur arbetar Krokom kommun med samisk undervisning
Inger-Helen Toven, modersmålslärare och Anders Åsander, rektor

09:20

Gruppdiskussioner: Vad behövs för att nå målbilden?

10:15

Kaffe och utcheckning

11:00

Redovisning av gruppdiskussioner

11:45

Vad händer nu?

12:00

Avslutning och lunch

Kommuner och institutioner står för sina konferenskostnader där mat och logi ingår med
1200 kr/ deltagare, enkelrumstillägg 275 kr priserna inkluderar moms
Samiskt språkcentrum möjliggör att föräldrar till samiska barn kan delta genom att bekosta
konferensavgift och reseersättning, samåkning krävs
Du är även välkommen att delta över dagen!
Anmäl er senast 24 november till Bocamic
http://www.bocamic.se/anmalningsformular/index.php?vf=782e11e7
Bueriebåeteme/Buriebåhtieme/ Buresboahtin/Välkommen!

Marita Stinnerbom / Lycksele kommun

Sylvia Sparrock/ Samiskt Språkcentrum

0950-166 27

063- 15 08 56

