PROSJEKTMANDAT

ETABLERING OG DRIFT AV SAMISK BARNEHAGETILBUD
VED FERISTA BARNEHAGE

Kort beskrivelse av prosjektet:
Mål:
Samiske barn i Trondheim skal ha et barnehagetilbud som bidrar til bevaring, revitalisering
og utvikling av samisk språk og kultur.
Prosjektets hovedmål er derfor å etablere og drifte et barnehagetilbud som bidrar til
ovennevnte.
Barnehagen skal ha en knutepunktfunksjon, jf beskrivelse under pkt 2.4.

Trondheim 8.1.2018
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1.

Hvorfor er prosjektet vedtatt gjennomført

I sak 45/16 (mars 2016) ba Formannskapet rådmannen konkretisere hvordan et samisk språk- og
kulturbarnehagetilbud kan etableres i Trondheim innen utgangen av 2017.
Barnehagetilbud for samiske barn er beskrevet i Barnehagelovens §§2 og 8 som følger:
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale., etniske og kulturelle
bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
Kommunen har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt bygger på
samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette for at samiske barn
kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur.
Rammeplan for barnehagen innhold og oppgaver omtaler også samisk barnehagetilbud, blant
annet på følgende måte;
● Tilbudet skal fremme barnas samiskspråklige kompetanse, styrke barnas identitet og
videreføre samiske verdier, samisk kultur og tradisjonskunnskap
● Det er en forutsetning at personalet behersker samisk språk og har kunnskap om samisk
kultur

2.

Mål for prosjektet

2.1

Hovedmål:

Etablere et samisk barnehagetilbud i Trondheim som bidrar til bevaring, revitalisering og utvikling
av samisk språk og kultur.
2.2

Resultatmål for prosjektet (2-4 delmål):
● Fra 2019 har Trondheim kommune et permanent samisk barnehagetilbud
● Økt kompetanse om samisk språk og kultur i trondheimsbarnehagene

2.3

Effektmål (hvorfor/hensikt/hva skal oppnås/gevinst av prosjektet)
●
●
●
●

Det samiske språket styrkes hos nye generasjoner samer i trondheimsregionen
Identiteten til barnehagebarn med samisk språk- og kulturbakgrunn styrkes
Den samiske avdelingen er til inspirasjon for andre barnehager.
Barnehager i byen har kunnskap om samisk språk og kultur.
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2.4

Knutepunktfunksjon

Ansatte i Ferista barnehage har særlig kompetanse om samisk språk og kultur.
Fra 2018 skal Ferista barnehage ha en knutepunktfunksjon overfor andre barnehager. Dette
innebærer;
● Profilering av tilbudet på egen hjemmeside
● Veiledning, informasjon og kulturformidling til barnehager i byen generelt og til barnehager
med samiske barn spesielt.
Det refereres også til fylkesmannens forutsetning for tildeling av skjønnsmidler i 2017 (overføres
til 2018): 1) At kommunen samarbeider med samiske barnehager i andre sørtrønderkommuner, nå
Røros. 2) Samarbeid med ulike barnehageeiere, f.eks. SiT Barn, i å spre kjennskap om
barnehagetilbudet til aktuelle søkere.

3. Prosjektets fremdrift og rapportering:
3.1

Varighet:

Prosjektperioden er fra august 2017 til og med desember 2018
3.2

Fremdriftsplan:

2017:
Hva skal skje:
1. Formannskapet orienteres om valg av plassering

Når:
November – 16

2. Informasjonsmøte for samiske foreldre

November – 16

3. Det samiske barnehagetilbudet gjøres kjent for
foreldre; publisering på nett / media

Desember – 16

4. Det samiske barnehagetilbudet er søkbart

Januar – 17

5. Vedtektsendringer som angår barnehagetilbudet til
samiske barn er vedtatt

Februar – 17

6. Søknad om etableringstilskudd til Sametinget

Februar – 17
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7. Samisk pedagog og assistentstilling utlyst og besatt

Mai til august – 17

8. Tilpasninger i inne- og uteområdet i barnehagen er
gjennomført og nytt materiale anskaffet

Juli – 17

9. Oppstart av samisk barnehageavdeling

August - 17

2018:
Hva skal skje:
10. Etablering av knutepunktfunksjon

3.3

Når:
Januar - 18

11. Underveisevaluering: Plassering, dimensjonering,
organisering og innhold

Våren -18

12. Beslutning om endelig etablering, plassering og
organisering (før opptak 2019)

Høsten - 18

Rapportering:
● Underveisevaluering – juni 2018
● Sluttevaluering og beslutning om endelig etablering – desember 2018

4.

Organisering, ansvar og bemanning

Prosjekteier: Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid
Prosjektansvarlig: Hilde N. Lysklett
Referansegruppe: Kristin Alfer, Kristin Gudim, Sølvi Ann Fætten (DMMH) og Liv Selfjord
(Fylkesmannen) . Hilde Skybakmoen kalles inn ved behov.
Referansegruppa møtes 2 ganger per semester. Kristin Alfer koordinerer arbeidet.

5.

Rammer og budsjett

Ferista barnehage får driftsbudsjett i prosjektperioden til å drive samisk barnehagetilbud med 12
garanti - plasser. Etablering av tilbudet, prosjektledelse og knutepunktfunksjon finansieres
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innenfor rammen av kompetansemidler fra kommunen, tilskudd fra Sametinget og skjønnsmidler
fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Kommunal finansiering:
Budsjettgaranti drift av 12 plasser (12 storbarn/6 småbarn)
Budsjettert grunnbemanning: 1 årsverk pedagog og 1 årsverk fagarbeider
300 000 kr til etablering av tilbudet fra budsjett kompetansemidler 2017, samt 60 000 kr til frikjøp
av prosjektmedarbeider (kvalitetsmidler). Eventuelle ubrukte midler kan ikke overføres til 2018.
Statlig finansiering:
130 000 kr etableringstilskudd fra Sametinget
130 000 kr tilskudd til samisk språkopplæring fra Sametinget
300 000 kr i tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid fra Sametinget
300 000 kr i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Ubrukte statlige midler overføres fra regnskapsåret 2017 til 2018.

6.

Usikkerhetsanalyse

Risikopunkt
For få søkere
Beliggenheten og tilgjengelighet for tilbudet
Beholde kvalifisert personale

Konsekvensbeskrivelse
Etablering av samisk avdeling lar seg ikke
gjøre
Finne annet egnet og mer tilgjengelig
beliggenhet
Tilbudet mangler kvalifisert personale
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