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Ung same i ny tid

Hva betyr samisk språk,
kultur og identitet for
dagens unge?

Programmet består av både workshop, konkurranser, teater,
film, kurs og forelesninger. Vi avslutter med feiring av

også bli innslag av joik og trommer medelever fra musikklinja.

Samefolkets dag 6. februar. Vi ønsker å synliggjøre mang-
foldet i samisk kultur så vi oppfordrer alle som har kofte eller
andre klær/smykker o.l. med samisk uttrykk til å ha dette på
under feiringen. Det blir kofte catwalk i glassgata. Det vil

Vi feirer Samefolkets «Ung
same i ny

unge i dag?

temaet

for

dag med en hel uke under
og identitettid». Hva betyr samisk språk, kultur

Det blir satt opp en storlavvo med plass til 25-30 personer på
baksiden av skolen. for sosiale aktiviteter
klassen, lassokasting, m.m.

Her er det muligheter

på

PS Elever som
uka skal annen
undervisning. de neste sidene.

denne
som

undervisningsopplegg
registreres

ulike

Detaljert program

deltar på
ikke ha fravær. Aktiviteten

Det blir teater, film,
foredrag og mye mer
som det arbeides videre
med i ulike fag.

Vi har flere konkurranser
med premier!

Vil du delta på kofte
catwalken? Meld deg på
lenger ned!
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Dato Kl Sted Aktivitet Klasse 

27.01.23 08:25-
09:25 

NAUD Workshop; 
Inspirasjonsforedrag til 
konkurranse om design av 
samiskinspirerte pannebånd, 
lue og hals /Marit Anette 
Graven fra Graveniid 

Alle elever som ønsker å 
delta  

27.01.23 12:15-
13:15 

NAUD AVDNET – Samiske tema i 
skole og utdanning v/UiT 

Alle ansatte 

30.01.23 08:30-
10:35 

Aurora kino Kinoforestilling «La elva 
leva» 

vg1 yf, vg2 SF  

30.01.23 10:45-
12:50 

Aurora kino Kinoforestilling «La elva 
leva» 

vg3 ST, MFA, ASP, vg3 SF, 
PÅ 

30.01.23 13:25-
15:30 

Aurora kino Kinoforestilling «La elva 
leva» 

vg2 YF, vg1 SF 

31.01.23 08:25-
09:25 

NAUD Urfolks menneskerettigheter i 
en samisk/norsk kontekst 
v/Aili Keskitalo, Amnesty 

Samfunnskunnskap vg1 ST,  
vg2 SF og vg2 YF, vg1 YF 
elever som har samisk.  

31.01.23 09:35-
10:35 

NAUD Urfolks menneskerettigheter i 
en samisk/norsk kontekst 
v/Aili Keskitalo, Amnesty 

ST elever med 
programfagene rettslære, 
politikk og 
menneskerettigheter, 
sosiologi og sosialkunnskap.  

31.01.23  11:00 
– 
16:10 

Demokjøkk
enet 

Vår tidligere elev Elle Save 
Gaup har IG kontoen 
Njalggat og kommer for å 
lære oss å lage samisk mat og 
drikke.   

Vg2 RM 
Åpen dør for andre til å 
komme og se.  

01.02.23 09:35-
10:30 

NAUD Teaterforestilling «7 % 
samisk». Forestillingen 
utforsker universelle temaer 
om hvem det er som definerer 
din identitet og tilhørighet.  

1STA, 1STB, 1MDA, 1MKA, 
1IFA, 2IFA, 2TØM, 3SSA, 
3SSB, 3REB, 3MUS, 3MKA, 
3PÅA, 3PÅB 

01.02.23 12:15-
13:30 

NAUD Teaterforestilling  

«7 % samisk» 

1STC, 1STD, 1HOA, 1HOB, 
1HOC, 1SRA, 1BAA, 2STA, 
2STB, 2STC, 2RØR, 3IFA, 
3REA, ASP, MFA 

  



 

 

02.02.23 08:25-
14:25 

S134 Trommekurs med Kari 
Heimen 

1MUS, 2MUS, 3MUS 

02.02.23 08:25-
14:25 

Dansesalen Joikekurs med Johan Sara 1MUS, 2MUS, 3MUS 

02.02.23 Hele 
dagen 

Biblioteket Sáhkku – Et gammelt samisk 
spill.  
Vil du prøve å spille Sáhkku? 
Det finnes brikker, brett og 
regelark på biblioteket.  
Carita vil være til stedet på 
biblioteket torsdag 2. februar 
(unntatt 3 og 4.time).  
 

Alle. 
Har du/klassen din behov 
for opplæring på andre 
tidspunkt, kontakt Carita på 
epost: carita.varjola@tffk.no 

03.02.23 08:25-
1:15 

Kommer Worskhop: Samiskinspirerte 
smykker med Lill Eli fra 
Lilleli 

Helse og oppvekst, elever 
med første- og andrespråk 
samisk 2  

03.02.23 09:35-
10:35 

NAUD Presentasjon av forslag til 
merkevarer og slagord på 
samisk. Påmelding lenger ned 
i programmet.  

Alle 

06.02.23 11:00 Glassgata Åpning av program og tale 
ved rektor 

Alle 

06.02.23 11:10 Glassgata Kofte catwalk med 
presentasjon av koftene. Det 
vil også blir innslag av joik og 
trommer med elever fra 
musikklinja. 

Alle 

06.02.23 11:30 Glassgata Sámi Soga lávlla - 
Samefolkets sang med 
musikk-koret 

Alle 

06.02.23 11:35 Glassgata Kåring av vinnere av 
konkurranser 

Alle 

06.02.23 11:45  Kantina Servering av bidus til alle 
elever og ansatte 

Alle 

 
 

 

 

  



 
 
 
KONKURRANSER OG PÅMELDINGER 
Tema Sted/frist Sendes 
Delta på koftecatwalken?  
Meld deg på her slik at vi kan 
presentere deg og hvor kofta di 
kommer fra.  

Torsdag 02.02.23 kl 
16:00 

https://forms.office.com/e/4xAvhsDW81  

Hvor mange klarer vi å samle med 
kofter på? 
Gjett hvor mange elever og 
ansatte som stiller opp i kofte på 
skolen på samefolkets dag. 

Fredag 03.02.23 kl 
12:00 

https://forms.office.com/e/evLcJGeZLM  

Utsmykking med samiske ord, og 
uttrykk  
Sende inn forslag til ord, uttrykk 
og symboler som kan oversettes til 
samisk, kvensk og andre språk og 
settes opp på veggene rundt om 
på skolen.  

Onsdag 01.02.23 https://forms.office.com/e/f0VegnFw8E  

Mønsterkonkurranse. Design av 
samiskinspirert 
pannebånd/lue/hals. 

Inspirasjonsforedrag 
27.01.23 kl 08:25. 
Frist: 03.02.23 kl 
12:00 

Sendes: ida.dahlen@tffk.no 

Merkevarer og slagord på samisk 
Hvordan kan samisk synliggjøres i 
merkevarer, slik f.eks. Freia, Tine. 
Klassevis konkurranse om hvem 
som har det beste forslaget for å 
synliggjøre samisk som treffer 
unge i Norge. Alle samiskelever 
møtes i NAUD høre på forslag og 
stemme. Samiskelevene er 
dommere. Den klassen som vinner 
sender forslaget til den som det 
passer til.  

Torsdag 02.02.23 kl 
16:00. Presentasjon 
av forslagene i 
NAUD 03.02.23 i 
NAUD. 

Dere kan sende inn forslag her. 
https://forms.office.com/e/8kSLhkkBFX 

 


