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Informasjon om igangsetting av EVU-studiet «Tro og livssyn i 
Sàpmi» oppstart høsten 2018 

 

 

Samisk kirkeråd ønsker å gjøre de regionale etterutdanningsutvalgene (REU), i de tre nordligste 

bispedømmene oppmerksomme på at studiet «Tro og livstolkning i Sápmi» igangsettes høsten 2018. 

Studiets målgruppe er kirkelige ansatte og ansatte i barnehage-, skole- og helsefeltet.  Dette 

studietilbudet ble opprinnelig utviklet og gjennomført som et samarbeid mellom Samisk høgskole, 

Samisk kirkeråd og Kirkelig Utdanningssenter Nord (KUN), og er gjennomført en gang tidligere med 

stor oppslutning. 

Universitetet i Tromsø gjennomførte i 2014 et tilsvarende studium som het «Religioner og livssyn i 

Sàpmi – før og nå», i samarbeid med Samisk høgskole, Samisk kirkeråd og Kirkelig utdanningssenter 

Nord, Menighetsfakultetet, Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo og Misjonshøgskolen. 

Studentene som deltok i 2014 var med noen få unntak, kirkelige ansatte fra Nord-Hålogaland 

bispedømme.  

Kirkemøtet har i «Strategiplan for samisk kirkeliv» (Kirkerådet 2011) pekt på at Den norske kirke har 

behov for å styrke kompetansen hos sine ansatte, hva gjelder samisk kulturkunnskap og temaer 

knyttet til samisk kirkeliv. Dette studiet anses derfor som særlig relevant for prester og andre 

kirkelige ansatte i de tre nordligste bispedømmene, men også i de øvrige bispedømmer i landet. REU 

i disse bispedømmene oppfordres derfor nå til å ta et særlig ansvar for at det blir oppslutning 

omkring studiet. Det kan derfor gjøres en innsats for å rekruttere deltakere blant bispedømmenes 

prester og ansatte i trosopplæring, diakoni og kirkemusikk. De tema og det faginnhold som dette 

studiet dekker, er i svært liten grad representert innenfor kirkelig utdanning i Norge, verken på 

grunnutdanningsnivå eller i etter- og videreutdanningstilbudene.  

Studiet gir kompetanse i form av 2x 15 studiepoeng (30stp). Studentene kan velge om de tar kun 15 

eller 30 studiepoeng. De må da uansett følge alle samlingene og kan oppnå 15 studiepoeng. De kan i 

tillegg, ved å skrive en større oppgave oppnå 30 studiepoeng. Studiet vil bli gjennomført i 
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tidsperioden; høsten 2018 og vår 2019. Det er samlingsbasert og alle studiesamlingene blir lagt til  

Sámi Allaskuvla / Samisk høgskole i Kautokeino i Finnmark. Det er ingen studieavgift. 

Det et mål at bispedømmenes Etter og videreutdanningsutvalg (EVU) bidrar til å sikre at kirkelige 

ansatte kan bruke eksisterende økonomiske stimuleringstiltak for etter- og videreutdanning. Samisk 

kirkeråd ber derfor at bispedømmene gir dette studietilbudet en særlig prioritering. Den norske 

kirkes målsettinger på alle fagområder har et samisk innhold og det er et stort behov for denne 

kompetansen blant ansatte på alle nivåer i kirken. Kirkemøtets vedtak gir grunnlag for de 

eksisterende mål for Samisk kirkeliv. Denne målsettingen kan vanskelig realiseres uten at 

menigheter og bispedømmer har ansatte med også formell kompetanse i samiskrelaterte tema.  

Sámi Allaskuvla / Samisk høgskole er nå i gang med planlegging av studiet, i samarbeid med Samisk 

kirkeråd og Kirkelig utdanningssenter Nord. Informasjon om studiet vil bli sendt dere så snart det er 

ferdig utformet. Samisk kirkeråd er tilgjengelig med informasjon og ønsker samarbeid med dere, for 

å sikre god rekruttering av studenter. SKR og KUN bidrar også med undervisning og oppfølging av 

studentene under gjennomføringen av studiet.  
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