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Lärling med egen mäster
– Tänk att ha en alldeles egen mäster som lärare. Det har
Niklas Granlund från Bredsel. Han är nämligen lärling i
duodji hos Martin Kuorak i Jokkmokk.
Lärlingssystemet är något alldeles nytt för sameslöjden –
även om det ju också förr var så att man lärde sig av äldre
erfarna slöjdare. Det är Stiftelsen Hantverk & Utbildning
som är utbildningsanordnare för ”hantverkslärlingsutbildningen inom smala hantverksyrken”. Utbildningsplatserna
är egentligen avsedda för hantverksyrken som t.ex. hovslagare, silversmed, möbeltapetserare, kakelugnsmakare,
smed, maskör m fl. Om det finns plats och möjlighet så tar
man även emot lärlingar inom duodji.

Saltströare och skål av Martin Kuorak, Jokkmokk.
Foto: Sámi Duodji.

Lärlingsutbildningen är s.k. YH-utbildning och ger yrkeshögskolepoäng. Den som tar emot en lärling och ska vara
handledare ska ha lång yrkeserfarenhet och godkännas av
branschen och utbildningsanordnaren.
Utbildningen är på 500 Yrkeshögskolepoäng, vilket i tid
innebär 100 veckor. Lärlingsutbildningen är studiemedelsberättigad och en viss ersättning utgår även till handledaren.
Antagning av lärlingar sker genom antagningsförfarande. Tillsyn av utbildningen sker genom Yrkeshögskolemyndigheten.
Fortsätter på nästa sida

lärling

Fortsättning från första sidan

För att komma i fråga för lärlingsutbildningen krävs genomgången gymnasieskola med hantverksinriktning eller
12 månaders förkunskaper inom duodji. Det kan ha erhållits via folkhögskola, t.ex. Samernas utbildningscentrum,
praktik eller arbetslivserfarenhet som motsvarar dessa
kunskaper.
Niklas Granlund har gått två år på slöjdlinjen på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Under det andra året
började han fundera över vad han skulle göra härnäst – och
hur han skulle bära sig åt för att kunna fördjupa sig ännu
mer i duodji.
– Jag hade ju hört om lärlingsutbildningen för det är två
tjejer som redan har gått som lärlingar, säger Niklas.
– Och jag fick råd och hjälp av rektor och lärare på skolan
både med ansökan och med att hitta handledare. Det är
många saker som ska klaffa.
Handledaren skall ha lång erfarenhet av sitt yrke och helst
ha den speciella färdighet som krävs för att lära ut handens
kunskap. I Martin Kuoraks fall handlar det om drygt 40 års
erfarenhet inom duodji – och dessutom har han i omgånger
varit resurslärare just på sameslöjdlinjen på Samernas
utbildningscentrum.
– Jag ser det här som ett sätt att trygga återväxten av
duktiga sameslöjdare. Och vi har lagt upp utbildningen i
moment med olika teknikövningar och materialkunskap.
Lärlingsutbildningen är lite som mängdträning, Niklas får
chans att nöta in kunskaperna.
– I lärlingsutbildningen inom de ”vanliga” yrkena är tanken
att lärlingen ska vara med i produktionen och lära sig. Det
fungerar inte riktigt så inom duodji, utan här blir det mer
frågan om att utbilda – att lära ut och dela med sig av sin
erfarenhet.
Niklas och Martin konstaterar båda, att man behöver inte
uppfinna hjulet på nytt utan kan bygga vidare på handledarens kunskaper.
Så visst kan man lugnt påstå att det är en ynnest att få vara
lärling!

Handledare och lärling i samspråk. T.h. Storkniv
av Niklas Granlund. Foto Sámi Duodji
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Sápmi Awards – rösta på din
favorit bland semifinalisterna!
Nu är det åter dags för Sápmi Awards, för andra gången i
ordningen!
Det är Jokkmokks kommun som står för arrangemanget tillsammans med ett stort antal samarbetspartners och sponsorer: Jokkmokks Sameförening, Storlule Sameförening, Vaisa
Sameförening, Samebyarna i Jokkmokk, Slow Food Sápmi,
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji, Länsstyrelsen Norrbotten,
Norbottens läns landsting, Samelandsresor, Ávki och Vinter
kommunikationsbyrå.

Sápmi Awards ska utse de absolut bästa bland deltagare från
hela Sápmi. Alla har kunnat nominera sina favoriter via
webbplatsen www.sapmiawards.com. Nu har jurygrupperna
valt ut semifinalisterna och de presenteras på webbplatsen där
du kan rösta för att ta din favorit till finalen. Finalisterna väljs
ut baserat på folkets röst och jurygruppernas röster, och den
slutgiltiga finalen sker på plats inför publik på Sápmi Awards
14–15 juni i Jokkmokk.

kortkurser

Pristagarna i respektive kategori får 100 000 kr och de
3kategorierna är:
Biebmu lea Eallin – Traditionell matkonst och kunskap
Duodji, dáida ja hábmen – Duodji, design och konst
Nourra boazodoalli – Kunnig, ung renskötare i Sápmi
Läs mer (och rösta!) på: www.sapmiawards.com

näring, Hantverk och kulturarv

Kortkursverksamhet Barn och
Ungdom
Kriterierna för att beviljas kortkursbidrag är följande:
- Bidrag kan sökas endast för ersättning till kursledare mot
uppvisande av kvitto.
- Kursen skall ha minst 5 - max 8 deltagare, alla under 18 år.
- Kursen skall omfatta minst 20 timmar
- Bidrag kan beviljas upp till en summa av 6000 kr
- I görligaste mån skall samiska språket och samisk duodji
terminologi användas.
I ansökan vill vi veta följande:
- Vilken typ av kurs (ex. koltsömnad, skosömnad, smide)
- Hur många kurstimmar
- Plats och datum
- Kursledare
- Ev. deltagande studieförbund/medfinansiär
- Kontaktperson med telefonnummer och ev. e-postadress
- Antal kursdeltagare (minst 5 st, max 8 st)
- Kursdeltagarnas namn, ålder och kön.

Efter avslutad kurs:
- Inlämnas en utvärdering från kursledaren
- Fullständig deltagarlista
- Rekvisition av beviljade medel med kontonummer vart
pengarna skall betalas ut.
Ansökan skickas till:
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji
Att. Sanna Larsson
Porjusvägen 4
962 31 JOKKMOKK

för adress och frankering

mer kortkurser
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Stöd till kortkurser i duodji
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji kan bidra ekonomiskt med
ett engångsbelopp till kortkurser i duodji.
Kriterierna för att beviljas kortkursbidrag är följande: Bidrag
kan sökas endast för ersättning till kursledare mot uppvisande
av kvitto • Kursen skall ha minst 5 deltagare • Kursen skall
omfatta minst 30–40 timmar • Bidrag kan beviljas upp till en
summa av 3000 kr • I möjligaste mån skall samiska språket
och samisk duodji-terminologi användas.

I ansökan vill vi veta följande: Vilken typ av kurs (ex. koltsömnad, skosömnad, knivsmide) • Hur många kurstimmar •
Plats och datum • Kursledare • Ev. deltagande studieförbund/medfinansiär • Kontaktperson med telefonnummer
och ev. e-postadress • Antal kursdeltagare • Kursdeltagarnas namn.
Ansökan skickas till: Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji,
Att. Sanna Larsson, Porjusvägen 4, 962 31 JOKKMOKK
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Att beställa från Sameslöjdstiftelsen
Kunskapsväskor att hyra: ”Barn och sameslöjd”
Vi hyr ut kunskapsväskor. Innehåller dräktsamling med dräkter och tillbehör, dockor, slöjdmemoryspel, bordsteater.
Priset är 100 kr/vecka + frakt. Tag kontakt med Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji. Tel. 0971-128 99.
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Memory-kisan
Ett memoryspel med bilder av föremål ur Barnens rajd och
med tillhörande termer på såväl sydsamiska, lulesamiska och
nordsamiska som på svenska. Pris: 175 kr.
Duodji, det synliga språket
Ett bildspel om sameslöjd (15 min). CD: 150 kr
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DuodjiGuiden
DuodjiGuiden 2012 innehåller bilder av sameslöjd och samiskt konsthantverk med adressuppgifter till ett
stort antal sameslöjdare. En given guide att ha på resan i Sápmi och en bok för samlarens hylla. Utgiven av
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji 2011. Bok: 150 kr
Ett antal DuodjiGuiden 2006, 2008 och 2010 finns ännu kvar, 50 kr/st.
DuodjiSignaturer
Sammanställning över samiska slöjdare och konsthantverkares signaturer. Utgiven av Sameslöjdstiftelsen Sámi
Duodji 2006. Häfte: 60 kr
Duodjiárbi/Arvet
Duodjiárbi/Arvet är en exposé över samisk slöjd från nomadtidens bruksföremål till dagens konsthantverk. Utgiven
av Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji 2006. Bok: 175 kr
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