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Strategiplan 2017-2021 

Samisk høgskole er en utdannings- og forskningsinstitusjon. Senter for samisk i opplæringa, 

som er et nasjonalt kompetansesenter og arbeider innenfor samisk lese- og skriveopplæring, 

er også en del av høgskolestrukturen.  

 

Samisk høgskole ble opprettet i 1989. Formålet med opprettelsen var å dekke 

utdanningsbehovet i det samisk samfunnet. I 2005 ble Nordisk Samisk Institutt slått sammen 

med Samisk høgskole. Nordisk Samisk Institutt ble opprettet i 1973. 

 

World Indigenous Higher Education Consortium,  WINHEC, akkrediterte Samisk høgskole 

som en urfolksinstitusjon for perioden 2008–2018. Samisk høgskole er også medlem av 

University of Arctic (UArctic) og UArctic-nettverket hvor Samisk høgskole t prioriterer 

urfolksarbeidet.  

 

Samisk høgskole – en solid samisk utdannings- og forskningsinstitusjon 

Samisk høgskole er en urfolksinstitusjon med ansvar for utdannings- og 

forskningsvirksomhet i dialog og samhandling med samfunnene rundt. Virksomheten til 

Samisk høgskole, der samisk språk, tradisjonell kunnskap og innovasjon står i sentrum, har 

et allsamisk og urfolksbasert utgangspunkt. 

 

Gjennom virksomheten i strategiperioden skal Samisk høgskole innenfor sine rammer bidra 

til styrking og utvikling av det samisk samfunnet; næringer språk og kultur. Arbeidet skal 

bygge på de forutsetninger og kvaliteter som finnes i samisk samfunnsliv og kultur. 

 

Samisk høgskole har siden opprettelsen bevisst arbeidet for å oppnå status som en 

vitenskapelig høgskole. I strategiperioden skal Samisk høgskole styrke nåværende studier og 

forsknings- og utviklingstiltak samt igangsette nye masterstudier. I tillegg ønsker høgskolen å 

vurdere muligheter for å igangsette nye doktorgradsstudier som støtter målet om å oppnå 

status som universitet.  

 

 

Samisk høgskole har arvet logoen sin fra Nordisk Samisk Institutt. Logoen 

illustrerer en sol, som er viktig i samenes liv. Symbolet av solen forteller også at 

det samiske folket bor i fire himmelretninger: nord, sør, vest og øst 

 

http://samas.no/nb
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Samisk høgskoles studieportefølje i 2016 består av:  

- Studier i samisk språk og samisk litteratur på ulike nivåer  

- Studier i duodji og design på ulike nivåer  

- Samiske lærerutdanninger (4-årige grunnskolelærerutdanninger og 

barnehagelærerutdanninger) 

- Studier i reindrift på ulike nivåer  

- Studier i journalistikk på ulike nivåer  

 

Samisk høgskole er en grenseoverskridende utdannings- og forskningsinstitusjon som 

rekrutterer studenter og ansatte fra hele Sápmi. Formelt er høgskolen en del av den norske 

universitets – og høgskolesektoren. Høgskolen vil i strategiperioden arbeide for å styrke det 

allsamiske perspektiv gjennom gode og fleksible utdanningstilbud og godt forskningsarbeid 

nasjonalt og internasjonalt. Bruk, opplæring og utvikling av samisk språk vil stå sentralt. 

 

I strategiperioden vil Samisk høgskole fornye akkrediteringen til WINHEC. I strategiperioden 

vil Samisk høgskole styrke sitt internasjonale samarbeid både innen forskning, 

studentutveksling og utveksling av faglig kompetanse.  

 

Visjon: Et samisk og urfolksuniversitet  

Et samisk og urfolksuniversitet der samisk språk høres og leses daglig, og der samenes og 

andre urfolks verdier og tankegang står i sentrum. 

 Utvikle institusjonen til å bli et ledende universitet og en høyere utdannings- og 

forskningsinstitusjon i Sápmi, Norge, urfolksverden og globalt  

 Samisk kunnskap og livsforståelse som grunnlag for verdiene til Samisk høgskole 

 

De sentrale verdiene til Samisk høgskole 

 ansvarlig 

 robust 

 kompetent 

 samlende 

 aktuell 

 

http://samas.no/nb
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Samisk høgskole har som mål å: 

 være en samisk og urfolks utdannings- og forskningsinstitusjon med en solid faglig 

profil 

 utvikle tilbud som møter de faglige utfordringene i de samiske samfunnene  

 være studentenes førstevalg som studie- og forskningsinstitusjon 

 være en ledende institusjon i styrking og utvikling av samisk som vitenskaps-, 

utdannings- og forvaltningsspråk  

 arbeide for at Senter for samisk i opplæringa blir et permanent nasjonalt 

kompetansesenter  

 styrke og prioritere studier og forskning som fremmer Samisk høgskole til å bli et 

universitet  

 gjennomføre hovedarbeidsoppgavene på en mest mulig effektiv måte innenfor de 

økonomiske og faglige rammebetingelser som til enhver tid gjelder 

 

Fire strategiske satsingsområder 

 Være et ledende miljø for å lære og arbeide på samisk og med samisk 

 Ha en tett dialog og samarbeid med samiske samfunn 

 Være en effektiv, aktuell og attraktiv institusjon 

 Fremme grenseoverskridende høyere utdanning og forskning 

 

http://samas.no/nb
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Strategiske prioriteringer og gjennomførbarheten av disse 
 

 

Et ledende miljø for å lære, forske og arbeide på samisk  

Målsetning 

Samisk høgskole skal være en ledende samisk og urfolks utdannings- og 

forskningsinstitusjon med en solid faglig profil.  

Samisk høgskole skal være ledende i Sápmi med hensyn til å utvikle solide samiskspråklige 

og samiske studier fra nybegynnernivå til doktorgradsnivå. 

 

 

 En 

effektiv,aktuell 

og attraktiv 

institusjon 

Tett dialog og 

samarbeid med 

samiske samfunn 

Grense-

overskridende 

høyere 

utdanning og 

forskning 

Et ledende 

miljø for å lære 

og arbeide på 

samisk og  med 

samisk  

Samisk og 

urfolks-

universitet 

http://samas.no/nb
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Strategier 

 Styrke og utvide utdanningstilbudet for å kunne bli et samisk urfolksuniversitet i Norge 

 Tilby studietilbud som baserer seg på analyser av behov og nytteverdi for de samiske 

samfunnene 

 Forbedre rekrutteringen slik at våre studietilbud blir attraktive  

 Øke og styrke mangfoldige utdanningsmetoder og aktuelle undervisningsmetoder 

som fremmer et godt læringsmiljø  

 Utvikle og styrke tverrfaglige studier og forskningstiltak 

 Tilby studier som i tillegg til det nordsamiske språket også omfatter de øvrige samiske 

språkene og andre språk   

 Vurdere opprettelse av nye doktorgradsstudier 

 Systematisk undersøke og analysere institusjonens samiskkompetanse for å realisere 

språkprofilen  

 Styrke og utvikle virksomheten til Senter for samisk i opplæringa 

 Samle alle nye læringsressurser i et felles informasjonsarkiv via Ovttas.no og 

opprette en utlånsordning for hele Sápmi som kommer til nytte for brukere i samtlige 

land   

 

 

Tett dialog og samarbeid med samiske samfunn 

Målsetning  

Samisk høgskole har en tett dialog og samarbeid med samiske samfunn slik at samarbeidet 

kan lykkes på en best mulig måte  

 

Strategier 

 Skaffe informasjon fra samiske institusjoner og lokalmiljøer slik at vi kan tilby 

relevante studie- og forskningsaktiviteter   

 Etablere et system sammen med samiske samfunn som fremmer og styrker samenes 

tradisjonelle naturforståelse og naturbruk 

 

http://samas.no/nb
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 Gjennomføre undersøkelser der man samler og analyserer data om ungdommers og 

samfunns situasjon og faglige behov 

 Styrke den årlige informasjonen til videregående skoler og gymnaser i samiske 

områder, og ha dialog med elevene i disse skolene 

 Effektiv og bred formidling av forskningsresultatene fra Samisk høgskole 

 Forbedre, utvikle og kvalitetssikre informasjon og digital formidling ved Samisk 

høgskole 

 

 

En effektiv, aktuell og attraktiv institusjon 

Målsetning  

Hovedvirksomheten til Samisk høgskole gjennomføres på en effektiv og god måte. Dette 

betyr at alle de formelle forpliktelsene overholdes og at alle har et godt og trygt arbeids-  og 

læringsmiljø. 

 

Strategier 

 Endre, styrke og utvikle organisasjonsstrukturen for å oppnå en solid ledelse, 

administrasjon og støttefunksjoner 

 Fremme en effektiv ressursallokering og kommunikasjon, samt utnytte personalets 

kompetanse på en mest mulig hensiktsmessig måte 

 Fortsette arbeidet med å rekruttere kompetent personale og generelt styrke fagmiljøet 

 Styrke og forenkle gjennomføringen av de administrative oppgavene  

 Utvikle og styrke samiskkompetansen på alle områder 

 Evaluere, prioritere og gjennomføre tiltak på en tydelig måte innenfor gitte rammer og 

mandater 

  

http://samas.no/nb
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Grenseoverskridende høyere utdanning og forskning 

Målsetning  

Samisk høgskole skal styrke sin posisjon som en ledende høyere kunnskapsinstitusjon i 

Sápmi, urfolksverden og internasjonalt. 

 

Strategier 

 Prioritere og utvide Samisk høgskoles virksomhet over hele det samiske området 

 Samarbeide med høyere kunnskapsinstitusjoner i Norden og i urfolksområder, spesielt 

knyttet til WINHEC, i utvikling av forskning og nye studieprogram  

 Opprettholde, oppdatere og utvikle samarbeidsavtaler med nettverk som styrker 

studenters og ansattes internasjonale utveksling 

 Opprette relevante og permanente urfolksnettverk og internasjonale nettverk for 

lærerutdanningene 

 Skaffe aktuelle, bærekraftige og nyttige internasjonale forskningsprosjekter sammen med 

andre samiske institusjoner, urfolksinstitusjoner eller andre institusjoner 

 Videreføre avtale om forskningsstøtte med Nordisk Ministerråd og gjøre resultatene av 

disse kjente 

 Styrke arbeidet med å skaffe eksterne forskningsmidler, bl.a. gjennom Norges 

forskningsråd og EU 

 Tilpasse den nyeste informasjonen og de nyeste resultatene fra urfolksforskning og -

utdanning til høgskolens virksomhet og formidle disse til det samiske samfunnet og 

forskningssamfunnet  

 Utvikle et system med fagkyndige angående urfolkssaker og andre internasjonale saker 

 Opprette et system for utenlandske studenter, som støtter opp om deres studier ved 

Samisk høgskole 

Oppfølgning 

Samisk høgskole vil følge opp strategiplanen gjennom virksomhetsplaner, årsplaner, 

budsjettdokumenter og styrevedtak. Strategiplanens statusrapport og måloppnåelse skal 

legges fram for styret årlig.  

 

Denne strategiplanen ble godkjent 13.12.2016 med virkning fra 1.1.2017 til 31.12.2021.  

http://samas.no/nb

