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Att utveckla, bevara och föra vidare
samiska traditioner och samisk kultur 
Att erbjuda en mångfald av samiska
utbildningar
Att vara en kulturell mötesplats 
Att stärka och bevara samisk identitet
och samhörighet 

Den vuxna delen av den samiska
befolkningen 
Samiska ungdomar 
Den övriga befolkningen vad gäller
kunskap, utbildning och information om
samisk kultur, språk, med mera.

§2 Stiftelsen har till ändamål att främja
utbildning av ungdom och vuxna samt
bedriva annan kulturell verksamhet
§3 Stiftelsen tjänar sitt syfte genom att
förvärva och förvalta fastigheter och
inventarier tillhörande Samernas
Folkhögskola och att där såsom
huvudman ansvara för verksamhetens
bedrivande.

Sámij åhpadusguovdásj primära uppgift

Målgrupper 

Stadgar

Inledning
Sámij åhpadusguovdásj/Samernas
utbildningscentrum är en samisk
utbildningsinstitution med gamla anor. Sedan
starten 1942 har skolan med det dåvarande
namnet Samernas Folkhögskola gett
utbildningar till det samiska
folket. Skolan har haft en mycket stor
betydelse för det samiska samhället.

”En folkhögskola blir aldrig färdig,
den måste alltid vara stadd i

utveckling,
alltid sträcka sig framåt, vara

levande, utvecklingsbar”
Lennart Wallmark (1948)

Sámij åhpadusguovdásj övergripande mål är
att bäst gagna samernas sak och vi har till
uppgift att särskilt främja samisk
utbildningsverksamhet. Sámij
åhpadusguovdásj har som uppdrag att ge
alla samer möjlighet att växa i sin
kultur.

VISION 
Lev, lär, utveckla – från generation till
generation!

Vieso, åhpa, åvddånahte – buolvas buolvvaj!

Eale, oahpa, ovdánahte – buolvvas bulvii!

Viäsuoh, åhph, uvdanah – buolvaste
bualvvije!

Veasoeh, lïerh, eevtedh – bolveste boelvide!

Uppdraget

Verksamheten vilar på
värdena stolthet, ärlighet

och respekt 

Vi värnar den samiska
kulturen och levnadssätt,
vi visar respekt för natur,

miljö och människor och är
ärliga mot varandra och

mot oss själva
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Verksamhetsplan
Dokumentet utgör verksamhetsplanen
för Sámij åhpadusguovdásj under
verksamhetsåret 2022,
med siktet inställt på 2025.
Verksamhetsplanen består av tre delar:
ordinarie verksamhet, övergripande mål
och delmål samt strategiska
utvecklingsområden. 

Ordinarie verksamhet
Den ordinarie verksamheten utgörs av
helårsutbildning inom slöjd,
intensivkurser i samiska språk,
kortkurser, andra samiska kulturella
arrangemang, boende och övrig
uthyrning, samt fastighetsförvaltning.

Övergripande mål 
De övergripande målen anger riktningen
för verksamheten under en längre
tidsperiod (5 år), syftet är att
verksamhetens årliga arbete skall sträva
mot att uppnå dessa. Dessa har sin
grund i den ordinarie verksamheten och
Sámij åhpadusguovdásj kärnuppdrag
samt den av styrelsen beslutade
visionen.

Delmål
Delmålen återfinns under respektive
övergripande mål och är utformande för
att ge verksamheten ett tydligt uppdrag
under verksamhetsåret. 

Uppföljning och beslut
Delmålen ska vara formulerade på ett
sådant sätt att de kan uppnås under
verksamhetsåret (1-2 år), dessa skall
efter styrelsens antagande av
verksamhetsplanen kompletteras med
aktiviteter och indikatorer för uppföljning.
Det arbetet svarar rektor för, styrelsen
antar därefter dessa vid årets första
styrelsemöte. 

Strategiska utvecklingsområden
Strategiska utvecklingsområden är sådan
verksamhet som styrelsen vill prioritera
utöver utvecklingen av verksamheten,
exempelvis det långsiktiga arbetet för
utökad finansiering eller styrning.

Inledning
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Ordinarie
verksamhet
Duodjiutbildning, heltid 
Sámij åhpadusguovdásj ger
heltidsutbildningar inom dipma- och
garraduodje. Dipmaduodje är indelad i
nordsamisk- lulesamisk- och sydsamisk
områdestradition. Duodjiutbildningen
erbjuder totalt 32 platser.

Giella-Språk
Intensivkurser ges inom de samiska
språken, anpassade för samisktalande
samt nybörjare.  Sámij åhpadusguovdásj
har som ambition att ge utbildning inom
alla samiska språken; nord-, lule-, pite-,
ume- och sydsamiska.

Rennäring
Kursutbudet inom rennäring är anpassat
efter dagens rennäring och den
traditionella kunskapen som finns inom
rennäringen. Kurserna är öppna för alla
som är intresserade av frågor kring
näringen. Kurserna ges i form av moduler,
i varierande längd.

Kortkurser
Sámij åhpadusguovdásj erbjuder årligen
kortare kurser, inom bland annat duodje,
samisk mat och sáme iellem.

Utbildningar i samverkan
Sámij åhpadusguovdásj genomför årligen
utbildning i samverkan med andra
aktörer.

Boende och uthyrning
Sámij åhpadusguovdásj erbjuder boende
samt hyr ut kontor och lokaler för möten
och konferenser.

Fastighetsförvaltning
Sámij åhpadusguovdásj förvaltar och
underhåller de egna fastigheterna. 

Samverkan med gymnasieskola
Sámij åhpadusguovdásj samverkar med
gymnasieskolan vad gäller
kompetensutveckling och bedömning.

Extern kommunikation
Sámij åhpadusguovdásj webbsida
uppdateras löpande och presenterar
aktuell information. Detta är vår
huvudsakliga kommunikationskanal.
Sociala medier är andra kanaler.

Studerandeinflytande
Vid Sámij åhpadusguovdásj finns en
studentkår. Representanter från
studentkåren möter kontinuerligt
verksamhets företrädare i
Samverkansforum. 

Den ordinarie verksamheten

Att arbeta med årlig uppföljning
av utveckling och nyckeltal

 
Att särskilt verka för att utveckla
verksamhetsplanen och utveckla
lämpliga delmål och indikatorer
för kommande verksamhetsår

med utgångspunkt 2021.

Strategiska utvecklingsområden
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En central och modern samisk
mötesplats

Sámij åhpadusguovdásj har
nyrenoverande och anpassade lokaler. Vi
är kända som en mötesplats och portal
där våra gäster får stöd med bland annat
rum och administration. Miljöerna är
tydligt samiska och de samiska språken
är levande och närvarande.

Vi har en hög nyttjandegrad av våra
lokaler och har ökat intäkterna från
uthyrningsverksamhet (30%)

2
En organisation med
förutsättningar att utvecklas

Sámij åhpadusguovdásj har, med
utgångspunkt i omvärldsanalyser och
identifierade behov hos det samiska
samhället, flertalet externt finaniserade
projekt i samverkan eller egen regi. 

Sámij åhpadusguovdásj är en samisk
arbetsplats med positiv studie- och
arbetsmiljö där lärare, kursdeltagare och
besökare känner sig inspirerade, trygga
och delaktiga.  

Sámij åhpadusguovdásj har säkrat
finanisering för kommande
investeringsbehov samt ett utökad
grundstöd (20%).

4

3
En samverkande institution

I dialog och samverkan med samiska
organisationer och institutioner värnar
och utvecklar vi gemensamt samiska
traditioner och kunskaper som bevarar,
stärker och utvecklar samisk identitet och
samhörighet. Organisationer, samebyar
och sameföreningar vänder sig till Sámij
åhpadusguovdásj för hjälp och stöd inom
utbildning och folkbildning.

Kommunikation är ett viktigt verktyg för
utveckling av verksamheten i samverkan
med samiska organisationer och det
samiska samhället.

Samverkan sker med
folkbildningsorganisationer och offentliga
institutioner i syfte att sprida kunskaper
om det samiska folket.

En efterfrågad
utbildningsgivare

Sámij åhpadusguovdásj har fler än en
behörig sökande per utbildningsplats,
utbildning känd för hög kvalitet och
tydliga planer för lärande och utveckling i
samisk anda. 

Sámij åhpadusguovdásj erbjuder
utbildningar på grundläggande och
fördjupad nivå, korta kurser och
seminarier på plats i Jokkmokk, på annan
ort och digitalt.

Sámij åhpadusguovdásj är känt för
engagerade lärare och kursledare med
djup ämneskunskap, kompetens och
erfarenhet samt pedagogisk insikt, som
för det samiska kulturarvet vidare. 

1
Övergripande mål 2025
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