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Visjon: Kunnskap til nytte for samfunnet
Samisk høgskole
• er en ledende høyere kunnskaps- og
forskningsinstitusjon i Sápmi og i urfolks
verden forøvrig,  
• samarbeider med det samiske samfun-

og fremme samisk språk, tradisjoner,
næringer, kunnskap og kompetanse,
• støtter det samiske samfunnets utvikling
for å oppnå likeverd med storsamfunnet

net, spesielt med ungdom, for å bevare

Samisk høgskoles verdier
• åpen

• interessert

• fornyende

• pålitelig

• likeverdig

• samlende

st Spe
ud s
ie ialk
ne u
og nn
fo ska
rs p
kn i
in
g

r
fo d
ø
ilj ei
m arb
dt g
go g o
Et rin
læ

de
en
rid
sk
er ole
ov sk
se øg
en h
Gr
Ko
gj mm
e
in nsi unik
g di
i s g asj
am på on
fu virk og
nn n
et -

Kunnskap
til nytte for
samfunnet

Samisk høgskole, et solid samisk kunnskapsog informasjonssenter
Samisk høgskole (SH) er et samiskspråklig

og urfolksperspektiv i sin utdanning,

kunnskaps og opplysningssenter opprettet

forskning og formidling. I planlegging og

i 1989 for å dekke det samiske samfunns

prioritering av aktiviteter vurderer høgsko-

kunnskapsbehov. Nordisk Samisk Institutt,

len nytten av disse, først og fremst for ut-

opprettet i 1973 som et resultat av samisk

viklingen av det samiske samfunnet i den

kulturpolitisk streben i de nordiske land,

nye tiden basert på egen kulturarv samt

ble knyttet til Samisk høgskole i 2005. Det

likestillingen med storsamfunnet.   

samiske samfunnets behov for en egen

Samisk høgskole har fra opprettelsen

forskningsinstitusjon og en institusjon for

av bevisst arbeidet for å oppnå status som

høyere utdanning har bidratt til en videre

vitenskapelig høgskole. I 2012 vil Samisk

utvikling av Samisk høgskoles.     

høgskole ha 2 MA-studier, 3 BA-studier og

SH er en urfolksinstitusjon som samar-

3 profesjonsstudier. Blant studiesektorene

beider både med det samiske samfunnet

finnes bl.a. samisk språk, duodji (håndverk),

og andre samfunn. Gjensidig påvirkning i

samisk lærerutdanning, reindrift og jour-

samfunnene er kjennemerket for høgsko-

nalistikk. Samisk kultur, tradisjonskunnskap

len som urfolksinstitusjon. Dette gjensi-

og kompetanse er en del av høgskolens

dighetsforholdet mellom høgskolen og

studier. I strategiperioden vil SH styrke de

samfunnet betyr at den ene influerer på

opprettede studiene. SH/SA vil også vide-

den andre.   

reutvikle nye studieprogrammer, med sær-

Samisk høgskole har over alt samisk

lig vekt på studier på MA- og Phd-nivå, noe

som vil sikre et større rekrutteringsgrunn-

hverdagen ved høgskolen i undervisning,

lag for studenter og støtte høgskolens mål-

forskning, administrasjon, formidling og

setning om å bli en vitenskaplig høgskole.

studentutveksling.

SHs forsknings- og utviklingstiltak vil sikre

Samisk språk er helt sentral i høg

målet om at SH skal oppnå status som vi-

skolens virksomhet. Høgskolen er en fler

tenskapelig høgskole.     

språklig institusjon med nordsamisk som

Under strategiperioden skal høgskolen

hovedspråk. Ansatte og studenter bruker

styrke og effektivisere sin etablering av

daglig også andre samiske språk og flere

utdannings- og forskningsvirksomheter

majoritetsspråk. Under strategiperioden

over hele Sápmi. Samisk høgskole er en

ønsker høgskolen å legge til rette arenaer

grenseoverskridende høgskole. Ansatte

som også omfatter anvendelse av og ut-

og studenter kommer fra alle fire stater

danning i flere språk utover nordsamisk.

der samer er bosatt, og også fra andre

Samisk høgskole vil styrke Senter for

land. Samarbeid over landegrenser er

samisk i opplæringa som arbeider med

Samisk høgskole deler en felles visjon med WINHEC-institusjonene:
“We share the vision of Indigenous Peoples of the world united in the
collective synergy of self determination through control
of higher education.”

utvikling av muntlig og skriftlig samisk og

Kunnskapsdepartementet i Norge

som fra 2012 er en del av høgskole-

er høgskolens hovedfinansiør. Nordisk

strukturen.         

ministerråd støtter en del av høgskolens

WINHEC godkjente i 2008 SH som

forskningsvirksomhet. Dette er en arv fra

urfolksinstitusjon. Høgskolen er en aktiv

sammenslåingen av Samisk institutt med

medlemsinstitusjon i WINHEC- og UArctic-

Samisk høgskole.  

nettverket og prioriterer urfolkssamarbeid.
SH arbeider effektivt med andre institusjoner på internasjonalt og nasjonalt nivå.

Målsetninger
• Utvikle seg i samsvar med endringene,
behovene og kravene i samfunnet.
• Bevare og fremme samisk kultur.
• Synliggjøre høgskolens særegenhet som
urfolksinstitusjon.
• Binde sammen vitenskap og tradisjonskunnskap.
• Imøtekomme samfunnets kompetansebehov gjennom utdanning og forskning
i hele Sápmi.

• Jobbe for å få inn flere studenter samt
utdanne flere sakkyndige/spesialister til
nytte for urfolkssamfunnet.
• Ha en tydelig løpende prioritering av fag
og ressurser.
• Styrke samisk språk som vitenskaps-,
utdannings- og forvaltningsspråk.
• Være til støtte for majoritetssamfunnet i
å dekke kunnskapsbehov om samer.

Hovedstrategier for å oppnå
målsetninger
• Opprette fagteam for langsiktige og
kortsiktige faglige prioriteringer i under
visning og forskning.
• Styrke studentrekruttering.
• Utvikle og fremme læreprogrammer og
forskning som vil heve institusjonen til
vitenskapelig høyskole-nivå.

• Trygge økonomisk styring i forhold til
arbeidet med institusjonens måloppnåelse og strategi.
• Opprettholde og fremme et sterkt
fagmiljø i utdanningen, forskningen og
administrasjonen gjennom en tydelig
personalpolitikk.

• Støtte bruk av samisk i all virksomhet.

• Styrke fagkompetansen til alle ansatte.

• Utrede samfunnets utdannings- og

• Effektiv planlegging av institusjonens

forskningsbehov.
• Utarbeide samarbeidsavtaler med nasjonale og internasjonale institusjoner, først
og fremst i de nordiske land, men også i
de arktiske områder, om valgte studie
tilbud og forskningstiltak.  

ressursbruk.
• Styrke en effektiv kommunikasjon med
statlige myndigheter og Sametinget.

Strategiske prioriteringer
1.1 Spesialkompetanse i studiene
Strategier
• Vurdere styrke og gjennomføringsevne
i institusjonens utdanninger og på det
grunnlag planlegge og bygge opp studiene videre.

• Tilpasse studietilbud for internasjonal
studentutveksling.
• Styrke og tilpasse samisk grunnopplæring ved institusjonen.

• Utvikle kunnskapen ved bruk av nye
teknologiske undervisningsmetoder.
• Styrke nett-, fjern- og desentralisert

• Styrke og synliggjøre studiekvaliteten.
• Lede de samiske lærerutdanningenes
regionsamarbeid i Norge.

undervisning.
• Tilrettelegge studietilbud som er relevante for det samiske samfunnet.

Høgskolens studier skal være tilgjengelige,
tiltrekkende og nødvendige i Sápmi.

Strategiske prioriteringer
1.2 Spesialkompetanse innen forskning
Strategier
• Sikre effektive forskningstiltak og god
forskningsledelse.  

lige og populærvitenskapelige arbeider

• Sikre forskningens sterke tilhørighet til
samfunnet.

og læremidler.
• Løfte institusjonens publikasjonsrekke

• Prioritere forskning som vil styrke
studiene.

Dieđut til fagfellevurderingsnivå.  
• Etablere varige arenaer for formidling av

• Oppmuntre til grunnforskning.
• Styrke oppfølgingssystemet for doktorgradskandidater.

• Oppmuntre til publisering av vitenskape-

forskningsresultater.
• Aktivt fremme samisk forskning som en
del av urfolksforskning.

Høgskolens forskningstiltak skal
styrke den samiske utviklingen.

Strategiske prioriteringer
2 Et godt miljø for læring og arbeid
Strategier
• Støtte oppbygging av studentmiljø.
• Synliggjøre studentenes påvirknings
muligheter.
• Knytte studentene til forsknings- og
utviklingsarbeid.
• Styrke rådgivning gjennom akademiske
og tradisjonelle metoder.
• Styrke god kunnskapsformidling internt
og utad.
• Styrke kommunikasjon gjennom likeverd
og respekt.

som støtte til faglig produktivitet og
kvalitet.
• Jobbe for å rekruttere studenter fra hele
Sápmi.
• Formulere og følge en klar personal
politikk der rekruttering og bygging og
opprettholdelse av kompetanse er
i sentrum.
• Styrke samarbeidet med Indre-Finnmark
Studentunion.
• Samarbeide med lokale og nasjonale

• Bevisst utnytte sosiale medier.

myndigheter for å etterkomme studente-

• Styrke biblioteket som kunnskapskilde til

nes og personalets boligbehov og behov

læring og forskning.
• Styrke institusjonens administrasjons
virksomhet, teknologi og infrastruktur

for samfunnstilbud.
• Synliggjøre medarbeideres tradisjonelle
kunnskaper ved Samisk høgskole.

Høgskolen skal være en bekvem, tiltrekkende og
utfordrende plass, der studenter og ansatte
utvikler seg faglig og trives.

Strategiske prioriteringer
3 Kommunikasjon og gjensidig påvirkning
i samfunnet
Strategier
• Dra nytte av den kunnskap og viten som
de eldre og tradisjonsbærere har.
• Formidle kunnskap om institusjonens
virksomheter til samfunnet.
• Styrke samarbeidet mellom samiske
språk-, kultur-, nærings- og utdanningssentre over hele Sápmi.
• Forbedre kommunikasjonen med videregående skoler over hele Sápmi.

med lokalsamfunn over hele Sápmi.
• Desentralisere utdanningstiltak.
• Utrede muligheter for å opprette campuser for høyere utdanning til prioriterte
steder.
• Tilpasse salgsservicevirksomhet til institusjonens faglige prioriteringer.
• Prioritere storsamfunnenes kunnskaps
behov i forhold til ressursene.

• Styrke tett kommunikasjon og samarbeid

Samisk høgskole skal ha nært samarbeid og bra dialog med det
samiske samfunnet, til nytte for utviklingen i
den nye tiden gjennom samisk kulturarv.

Strategiske prioriteringer
4 Grenseoverskridende høgskole
Strategier
• Prioritere utvidelse av høgskolens aktivi
teter over hele Sápmi.
• Samarbeide med kunnskapsinstitusjoner
på høyere nivå i Norden og urfolksområder, spesielt med WINHEC, for å utvikle

• Videreføre forskningsstøtteavtalen
med Nordisk Ministerråd og synliggjøre
forskningsreultater som er finansiert
gjennom denne.
• Synliggjøre og tilpasse urfolks

og fremme forskning og studieprogram-

forskningens og –utdanningens ferskeste

mer.

resultater til høgskolens virksomhet.

• Fremme internasjonalt samarbeid med
utveksling av studenter og ansatte.

Samisk høgskole skal styrke sin posisjon som
høyere kunnskaps-institusjon i
Sápmi og urfolksverden.

Oppfølging
Strategiplanen skal følges opp i virksomhetsplan, årsplan, budsjettdokumenter og ved
styrevedtak. Strategiplanens statusrapport skal årlig legges fram for styret.  
Denne Strategiplan ble godkjent 09.12.2011 med virkning fra 1.1.2012 til 31.12.2016.
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