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FUB er opptatt av at samiske foreldre som ønsker det, skal tilbys et barnehagetilbud 
med samisk innhold for sine barn.  
 
FUB er enig i at barnehagen er den best egnede arenaen for språkstimuleringstiltak i 

småbarnsalderen, og at det må legges til rette for at samiske barn får oppleve eget 

språk og kultur i den barnehagen de får tildelt plass. FUB er også enig i at 

samiskspråklig barnehage er det viktigste enkelttiltaket for å sikre flere samiske 

språkbrukere.  

FUB ser at dagens barnehagelov er uklar og for lite forpliktende når det gjelder 

kommunens ansvar for barnehagetilbudet til samiske barn, og mener at 

barnehageloven må endres på dette punktet. FUB mener det er behov for en 

lovendring som gir barna lovfestet rett til samisk språk, ikke bare i skolen,  men også 

i barnehagen. FUB er også av den formening at hovedregelen er at alle kommuner 

skal tilby samiskspråklig barnehagetilbud til barn der foreldrene ønsker det, men ser 

at dette kan by på praktiske og økonomiske utfordringer i kommuner og områder der 

det bor få samiske barn. Samtidig kan kommunene bli seg mer bevisst sitt ansvar for 

samiske barnehagetilbud. FUB kan vise til eksempel der mer enn 20 barn stod i kø 

for å komme inn i samisk barnehage uten at kommunen la til rette for å opprette flere 

barnehageplasser. FUB mener at 20 barn er mer enn tilstrekkelig for å opprette en ny 

avdeling i eksisterende barnehage.  

For at barn med samisk bakgrunn skal lære samisk og/eller få språkstimulering i sitt 

morsmål, er FUB enig i at det er en forutsetning at de ansatte skal være 

samiskspråklige og at samisk må være driftsspråket. For å sikre de samiske barna et 

godt nok tilbud, må det også ansatte med fagkompetanse til.  

FUB mener dessuten at kommunene har behov for en egen språkressurs. FUB 

møter foreldre som fortviler fordi norsk er det dominerende språket i deres samiske 

barnehage, derfor er samisk bemanning så viktig. FUB mener at for å få til dette, må 

det opprettes et eget behovsprøvd tilskudd til språkarbeid i barnehagen der for 

eksempel en lærlingordning støttes. FUB ser at det også kunne vært ønskelig med 

tiltak ovenfor foreldrene, slik at de kan lære samisk sammen med barna. Samisk 

bemanning er allikevel det viktigste.  

En annen viktig forutsetning for at barna skal lære og/eller få stimulert sitt samiske 

språk, er at barnehageeier legger til rette for et godt samarbeid og åpen dialog med 

barnets hjem. FUB støtter også at barn med samisk bakgrunn sikres en helhetlig 

språkutvikling, og at barnehage og skole ses i en sammenheng når det gjelder 

samiske språk. FUB mener at det er kommunens hovedansvar å sikre den helhetlige 

språkutviklingen og en god overgang fra barnehage til skole for de samiske barna. 



FUB er usikker på om fylkesmennene oppfyller sin rolle som klageorgan for samiske 

foreldre, og stiller i denne sammenheng spørsmålet om ikke Sametinget burde ha 

dette ansvaret i fremtiden. Det vises til forskjellige erfaringer med tanke på 

kompetanse hos fylkesmennene i klagesaker, og deres manglende evne til å 

konsulterer med Sametinget. 

FUB ser at forutsetningen for å kunne rekruttere og ansette samisktalende personale 

til barnehagen, fordrer at kommunene har et systematisk og planlagt arbeid med å 

rekruttere ansatte med kompetanse i samiske språk og samisk kultur. Spesielt i 

forhold til Lule- og Sørsamisk er situasjonen svært dramatisk sett i forhold til 

barnehageansatte som kan språket, og FUB mener det er behov for økt satsing på 

lærerrekruttering på disse språkene og at det iverksettes flere virkemidler for å få 

dette til. FUB støtter forøvrig NOU-utvalgets forslag om å lovfeste en fortrinnsrett for 

samiskspråklige for å øke rekrutteringsgrunnlaget, men ikke der arbeidstakeren ikke 

er kvalifisert for stillingen.  

FUB ser også at det er behov for mer oppdaterte leker, materiell og læremidler på de 

forskjellige samiske språkene for barnehagene, slik at norske barnebøker og annet 

lekemateriell ikke blir det dominerende i samiske barnehager/avdelinger. 

FUB støtter NOU-utvalgets forslag til endringer i barnehageloven, samt forslag til 

Merknader til endringene i barnehageloven. 

 

 

 

 

 

 


