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Styrk språktilbudet til samiske barn og unge i Oslo 

Språkene til Norges samiske urfolk er sterkt svekka etter at staten forsøkte å utslette dem med 
fornorskingspolitikken. Norske myndigheter er forplikta til å rette opp skaden de har utført. 

Samiske barnehager og samiskopplæring i skolen er viktige tiltak som sikrer at nye generasjoner 
har et nært forhold til samisk språk og kultur. Dette gjelder ikke minst i byer, der man som 
oppvoksende same møter lite samisk språk og kultur utenfor hjemmet - og det er stadig flere 
samer som vokser opp i byer. 

Styrk barnehagetilbudet 

Den kommunale samiske barnehagen Cizáš på Tøyen ble etablert 1986 og er en av Oslos 
viktigste samiske institusjoner. Barnehagen ligger i Bydel Grünerløkka, men benyttes av samiske 
barn fra hele kommunen og dessuten flere av kommunene rundt Oslo. De siste årene har den 
vært formelt underlagt den ikke-samiske nabobarnehagen Bellevue Gård, selv om den i praksis 
fortsatt er en selvdrevet barnehage med egen leder. 

I Samarbeidserklæringa mellom Oslo kommune og Sametinget (2015) er det fastslått at 
barnehagetilbudet til barn med samisk bakgrunn skal videreutvikles. De siste årene har 
imidlertid Samisk barnehage vært gjennom flere vanskelige saker, og krefter i Oslos samiske 
miljø har måttet slåss for at tilbudet skal bli bevart på et forsvarlig nivå. Det er på tide å snu 
denne tendensen. Det er på tide å styrke samisk barnehage. 

Oslo SV mener: 

• at Cizáš bør finansieres direkte av Oslo kommune i stedet for av Bydel Grünerløkka. 
• at Oslo kommune må gå i dialog med foreldrerepresentanter, barnehagen og 

Sametinget og legge en plan for hvordan det samiske barnehagetilbudet i Oslo skal 
videreutvikles, med de målsetningene at alle samiske barn i Oslo skal få et godt samisk 
språk- og kulturtilbud, og at Cizáš igjen skal bli en formelt selvstendig barnehage med 
egen styrer som har samisk språk- og kulturkompetanse. 

Styrk samiskopplæringa 

Kampen skole har lenge fungert som base for osloskolens samiskopplæring. Undervisninga 
fungerer dels på den måten at elever drosjes dit fra hele byen for å ha samisktimer, og dels ved at 
samisklærere reiser ut til elevers hjemskoler for å undervise. 

Det anses nå at Kampen ikke lenger har kapasitet til å huse samiskopplæringa. I Oslo kommunes 
skolebehovsplan er det imidlertid ikke tatt med i planen at byens samiskelever og samisklærere 
trenger et sted å være. Resultatet er at samiskopplæringa har blitt kasta ut i en svært usikker 
situasjon. Det er uklart hvor opplæringa havner i framtida. Det er vanskelig å finne eksisterende 
skoler med tilfredsstillende fasiliteter og beliggenhet, som har plass til samiskopplæringa. 

Oslo SV mener: 

• at samiskopplæringa i byen må sikres en base som har beliggenhet, størrelse og fasiliteter 
som er gode nok til at basen skal kunne ta imot et økende antall elever fra hele byen. En 



slik base kan på sikt også bli en ressurs for skolene i Oslo når disse skal lære sine elever 
om samisk kultur og historie i Norge. 

• at samiskopplæringa må sikres et sted som er dens eget, et sted der den ikke står i fare 
for å miste lokalene ved kapasitetsproblemer for skolen. Av den grunn må man se hen 
ikke bare til ledig plass i eksisterende skolebygg, men også må vurdere muligheten for 
oppussing av ubrukt bygg nær en skole, eller at det reises et nybygg for 
samiskopplæringa, for eksempel i forbindelse med bygging av en ny skole. 

 


