
 

Gymnasiegemensamma  600
Engelska 5 100
Historia 1a1 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1   50
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a1   50
Svenska 1 100
(Alternativt Svenska som andra 
språk) 
Programgemensamma       1100
Moderna språk/Samiska        300
Nordsamiska, lulesamiska  
eller sydsamiska
Samisk Hantverkskultur         50
Samiskt hantverk 1              100
Trä /horn eller Skinn/textil 
Ren och dess naturmiljö 1,2  200
Samernas kultur och historia 100
Entreprenörskap                   100
Naturkunskap 1a2                  50
Samisk mat och kultur          100
Naturguidning 1                    100

Programfördjupning           500
Samiskt hantverk 2 och 3       200
Trä /horn eller Skinn/textil 

Samt val av valbara kurser 300 
Samiskt hantverk 4
Samiskt hantverk 5
Renen och rennäringen 1  
Renen och rennäringen 2 
Jakt och viltvård
Hållbar turism
Naturguidning 2
Personlig försäljning
Servicekunskap
Entreprenörskap och företagande
Turism och service
Individuellt val                   200
Engelska 6, Svenska 2 & 3 
Idrott- och hälsa 2
Program inriktat val: 
Svets grundkurs Motor-röjmotorsåg   
Gymnasiearbete                 100
Summa                           2500

Kontakta oss:
Wivi-Anne Mulk SYV Tel: 097117234
wivi-anne.mulk@jokkmokk.se
www.bokenskolan.jokkmokk.se

Yrkesprogrammet 
Samiska näringar 
Riksintag sökkodRXSAM

Efter examen från utbildningen ska eleverna ha de grund-
läggande kunskaper som behövs för att arbeta inom 
verksamheter som rennäring, samiskt hantverk, samisk mat-
kultur och turism. 

•utveckla elevernas förmåga att bedriva samisk närings-
verksamhet anpassad till dagens och morgondagens 
förhållanden. 

•utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i att förvalta 
det traditionella samiska kulturarvet som en bas för dagens 
levande samiska kultur. 
För att utveckla de samiska näringarna krävs innovativt 
tänkande, entreprenörskap och företagsamhet. 

• Under studietiden får du möjlighet till en värdfamilj för du bl.a.
 kan bekanta dig med de samiska traditionerna i området.

•Inga förkunskaper krävs i samiska ämnen

Elevdator Du får en bärbar lånedator. Vi använder vår web-
baserade lärplattform Moodle och annan modern teknik
blandat med praktiska övningar i klassrummet och föreläsningar

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 15 veckor ska bidra till att 
eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt
förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en 
arbetsplats. 

Framtid
Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven 
planerar, genomför och utvärderar sin uppgift, och kan utformas 
så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i 
företagsliknande arbetsformer. Utbildningen kan leda till 
fortsatta studier på  yrkeshögskola.
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