
 

Samarbeid om aktiv formidling i Storfjord kommune 

 

I 2022 igangsatte kulturskolen, språksenteret og biblioteket i Storfjord et samarbeid om aktiv 

formidling. Samarbeidet har som mål om å styrke språk-, litteratur- og kulturformidligen til 

barn og unge i kommunen. Felles for disse tre tjenestene er at de opererer i grensesnittet 

mellom kultur og utdanning og alle tjenestene har barn og unge som sin hovedmålgruppe. 

Samarbeidsprosjektet hadde som mål i 2022 om å: 

- Igangsette et aktivitetsbasert samarbeid 

- Styrke kulturtilbudet til kommunens unge 

- Øke tjenestesynligheten i lokalsamfunnet 

- Fordele ressurser og fagkompetanse 

- Samarbeide om planlegging og gjennomføring 

- Ha en felles markedsføring 

 

 

 



 

Samisk uke og Samefolkets dag 

Storfjord kommune er en flerspråklig og en flerkulturell kommune. Markeringen av for 

eksempel Samefolket dag den 6.2 er godt innarbeidet i skolene og barnehagene med 

aktiviteter hele uka. Følgende oversikt viser aktivitetene som ble gjennomført av 

formidlingssamarbeidet. Besøk ved rebusløyper og bokutstillinger og gjennomførte digitale 

kampanjer er ikke medregnet i oversikten:  

 

  Antall 

deltagere 

31.1. Høytlesing samiske sagn 5 

1.2. Flaggaktivitet, mellomtrinn Skibotn skole 22  

1.2. Høytlesing og kunstaktivitet, Oteren bh og naturbarnehagen 9 

2.2. Samiske sanger og danseleker, småtrinn Hatteng skole 40 

2.2. Samiske sanger og danseleker, mellomtrinn Hatteng 30 

2.2. Tema Nils Aslak Valkeapää, 7. klasse Hatteng skole 9 

2.2. Gulahallat – kaffe 12 

3.2. Høytlesing og kunstaktivitet, Furuslottet barnehage 6 

6.2. Markering Samefolkets dag, Sarvvis og Lásságámmi 18 

7.2. Høytlesing og kunstaktivitet, 1. klasse Hatteng 8 

7.2. Flaggaktivitet, småtrinn Hatteng skole 36 

SUM  195 

 

 

 

 



 

 Kvensk uke og Kvenfolkets dag 

Kvensk kulturuke i forbindelse med Kvenfolkets dag begynner også å bli etablert i barnehager 

og skoler i kommunen, men vi har fått tilbakemeldinger om at det er et større behov for 

tilrettelegging og forslag på aktiviteter for at denne skal kunne gjennomføres på lik linje med 

samisk kulturuke. Dette tar vi med oss i evalueringen og planleggingen for neste års 

kulturuke. Noen planlagte aktiviteter i årets kulturuke måtte avlyses/utsettes på grunn av 

korona.  

  Antall 

deltagere 

23.2. Kvensk aften og konsert med Holmen og Mattila, 

Nordkalottsenteret 

15 

14.3. Kvenrosa og sløyd / kaffilusikka, 10. klasse Skibotn skole 10 

15.3.  Sangaktiviteter, 1. og 2.klasse, Skibotn skole 10 

15.3. Kvenske sangleker, Oteren barnehage 7 

16.3. Språkspill og aktiviteter, mellomtrinn Hatteng skole 35 

16.3. Kvenske sanger og musikkleker, Storfjord naturbarnehage 10 

16.3. Teater Mor Gustava m/ Trine Strand, Nordkalottsentreret 50 

17.3. Kvenskspråklig samtale, sang og kaffe, dagsenteret 4 

17.3. Kvenske sangleker og kunstoppgaver, Furuslottet bh 5 

   

SUM  146 
 

 

 

 

 



 

Giellavahkku 2022 

Samisk språkuke er en nasjonal samisk kulturuke som gjennomføres hvert år i siste uke i 

oktober. Kulturuka er et initiativ fra Sametinget og skal bidra til å øke fokus på og synligheten 

av samisk språk i hele landet. Årets tema var tradisjonelle ord og uttrykk. Språkuka markeres 

bredt på skolene i Storfjord. Skole-aktiviteter som er gjennomført utenfor samarbeidet, er ikke 

medregnet i denne oversikten.  

 

  Antall 

deltagere 

23.10 Samisk-norsk gudstjeneste, Storfjord kirke 92 

24.10 Forfatterbesøk fra Anne O Bjørkli, for småtrinn Hatteng skole 24 

24.10 Tradisjonell mat Furuslottet barnehage 20 

24.10 Tradisjonell mat Oteren barnehage 20 

25.10 Tradisjonell mat Naturbarnehagen 10 

25.10 Høytlesing, Skumle historier for de minste 8 

26.10 Musikkleker i Oteren barnehage 10 

26.10 Musikalsk reise v/ Berit M Oskal, Arktos Bistro 22 

SUM  206 
 

 

 

 

 

 



Kieliviikko 2022 

Det finnes ikke en nasjonal kvensk språkuke tilsvarende den samiske Giellavahkku. En slik 

kulturuke må i så fall bli et lokalt initiativ, noe denne kulturuka har vært et forsøk på. Vi vil 

forsøke å arrangere en tilsvarende kulturuke også i 2023, men vi må se nærmere på 

tidspunktet i samarbeid med skoler og barnehager. Til årets kulturuke var 

formidlingssamarbeidet deltagende og produsent for et eget dukketeaterprosjekt, nemlig 

Rødhette og ulven, Punahuppu ja hukka.  

  

  Antall 

deltagere 

15.11 Kvenskspråklig bingo, Møteplassen i SKibotn 5 

16.11 Dukketeater, Punahuppu og hukka, for Furuslottet barnehage 9 

16.11 Danseforestilling Skeivt kulturår, ungdomstrinn Skibotn skole 32 

18.11 Konsert med Holmen og Mattila, Åsen omsorgsenter 21 

21.11 Høytlesing og musikkteater, 3. klasse Hatteng skole 6 

22.11. Dukketeater, Punahuppu og hukka, Oteren og Naturbarnehagen 20 

   

SUM  93 
 

 

 

 

 

 

 



 

Kulturprogram barnehagene  

Språksenter, bibliotek og kulturskole også har laget et 9-ukers kulturformidlingsprogram for 

barnehagene der vi har kombinert høytlesing, musikkaktiviteter og kunstoppgaver med 

språkformidling. Hver barnehage har fått besøk hver onsdag i en niukers periode. 

Formidlingsprogrammet har vært beregnet på de eldste i barnehagene. Tilbakemeldingene fra 

barnehagene har vært veldig positive.  

Storfjord naturbarnehage: 9.2.-6.4. 

Furuslottet barnehage: 20.4-15.6 

Oteren barnehage: 7.9-9.11. 

 

1-3 Kulturskole: hilsesang, sangleker, messingblåseinstrumenter 

Bibliotek: Hilsesang (no/kv), høytlesing og kunstoppgave om følelser 

Språksenter: hilsesang (kv) presentere seg på kvensk, lekeoppgaver   

JEG 

4-6 Kulturskole: Per Sjuspring, sangleker om dyr, danseleker, spille fiolin 

Bibliotek: sang (no/sa), høytlesing og kunstoppgave (larvens liv) 

Språksenter: hilsesang (sa), «fargelarve», sommerfugl og fargene på 

samisk 

DYR 

7-9 Kulturskole: Sangleker om kropp, prøving av gitar 

Bibliotek: Høytlesing og kunstoppgave 

Språksenter: Sangleker om kropp, kunstkropp med kroppsdeler (kv) 

KROPPEN 

 

SUM Antall arrangement: 27 med tilsammen deltagere 225 225 

deltagere 
 

 

 


