
Samiska Näringar – ett yrkesprogram
Sáme vidnudakprográmma/Sámi fidnodatprográmma/
Saemien prograammeámma                         
Samisk profil
Samisk profilering på 1 600 poäng
• Rennäring – Boazodoallu/Boatsojäládus/Båatsoejieleme
• Renen och dess naturmiljö 1 och 2 200 p.
• Samisk mat och kultur – Sápmelaš biebmokultuvra /Sáme
   biebbmokultuvrra /Beapmoe – samisk matlagning
• Samiskt hantverk – Duodji/Duodje/Vätnoe 300 p.
   Du väljer Trä/horn, muorra/tjoarvve eller skinn/textil, sassne/textstijlla
• Samisk hantverkskultur
• Samiska språket moderna språk Giella/Giele 300 p.
   Du väljer Nordsamiska, Lulesamiska eller Sydsamiska.
• Samisk historia 
• Naturguidning 1
• Naturkunskap 1a2
• Entreprenörskap 

Programfördjupning mot
• Renen och rennäringen, terrängtransporter, jakt och viltvård
• Samiskt hantverk 2–5 
• Turism och  service  

Se fler kurser och innehåll på Skolverkets och Bokenskolans hemsidor.

Du har arbetsplatsförlagd utbildning ( APL) 15 veckor inom ditt intresse-
område renskötsel, hantverk eller turism-, mat- och restaurangbranschen. 
Du har även möjlighet  till  en värdfamilj under din studietid i Jokkmokk, 
bl.a.  för att du ska bekanta dig med de samiska traditionerna i området.

Ung företagsamhet 
I kursen entreprenörskap och företagande har du möjlighet att starta, driva 
och avveckla ett företag under ett läsår.

Framtid 
Programmet vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper i det 
som behövs för att kunna bedriva egen verksamhet och verka speciellt inom 
det samiska samhällslivet. Du väljer själv inriktning på din utbildning mot 
dina intressen och kommande yrkesliv. Du kan även välja kurser så att dina 
studier på gymnasiet ger dig behörighet till fortsatta studier på högskolan. 

Bokenskolan Jokkmokk  
erbjuder två samiska  
gymnasieutbildningsalternativ!
Vi erbjuder två samiska gymnasieprogram med riksrekrytering, det innebär att elever kan 
ansöka till programmen från hela landet på samma villkor. Eleven har rätt till inackorde-
ringsbidrag som ansöks från hemkommunen. Nordiska elever är även välkomna till 
utbildningarna.
Eleverna känner att de trivs och har bra gemenskap på skolan, de har roligt  och är intres-
serade av att  läsa samiska språket. De lär känna människor – får nya kompisar. Det bästa 
är bland annat rennäringskurserna, samiska hantverkskurserna, samisk historia och kultur.
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Samiska Samhällsprogrammet  
– ett högskoleförberedande program

Sámi servodatprográmma/Sáme sebrudakprográmma/
Saemien jåarhkeskuvle prograamme 

Samisk profil
På programfördjupningen 1 150 poäng läser du:
• Samiska Giella/Giele i kursen Moderna språk
 Lulesamiska, nordsamiska eller sydsamiska 300 p.
• Samiskt hantverk – Duodji/Duodje/Vätnoe 300 p.
   Du väljer hantverkskurserna Trä/horn, muorra/tjoarvve eller skinn/textil, 

sassne/textstijlla
• Samisk hantverkskultur
• Rennäring – Boazodoallu/Boatsojäládus/Båatsoejieleme
• Samernas historia/Sáme histårijå – betyg i Historia 2a
• Du har även möjlighet  till  en värdfamilj under din studietid i Jokkmokk 

bl.a.  för att du ska bekanta dig med de samiska traditionerna i området.

Framtid 
Programmet vänder sig till dig som vill ha en samhällsvetenskaplig grund. 
Programmet är en inriktning inom Samhällsvetenskapsprogrammet, du får 
likvärdig behörighet till högskolestudier som på SA-programmet samt det 
ingår 100 poäng mer moderna språk.

Boende och mat 
Vi har ett förmånligt erbjudande av boende och mat. Möblerad lägenhet 
med TV ingår, ca 1 100–1 500 kr/mån, möjlighet att hyra internet. Middag, 
under skolveckor 40 kr/ dag.

Elevdator 
Du får tillgång till en bärbar lånedator.

Bilkörkort 
Stark reducerat pris på körkort via Jokkmokks Kommun.

Trä- och hornhantverkskursena är lokaliserade till Samernas Utbildnings-
centrum. Inga förkunskaper till programmen förutom behörighet till  
gymnasiets nationella program.

Kom gärna på besök! 

Vi finns på Facebook

För mer information:
Rektor Klas Bergman, 0971-172 31
klas.bergman@jokkmokk.se
SYV Wivi-Anne Mulk, 0971-172 34
wivi-anne.mulk@jokkmokk.se

www.bokenskolan.jokkmokk.se
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