
Hei
9. -luohkkálaš ja

fuolaheaddji! 

Oahppogeatnegasvuohta viidu 2021 
čavčča rájes. 

Oahppogeatnegasvuohta ii nappo šat 
noga ovccešluohkkái, muhto čakčat nuvttá 
oahpuid beassá joatkit logahatskuvlemis, 

ámmátlaš skuvlemis dehe eará 
oahppogeatnegasvuođa 
skuvlemis. 

Dán dieđihangihppagis 
muitalit, maid dát ođastus 
dárkkuha ja maid 



Maid oahppogeatnegasvuođa 

viidun dárkkuha? 

Láhkaođastusa maŋŋel oahppogeatnegasvuohta viidu 1.8.2021 
rájes ja nuppi dási oahput leat dan maŋŋel nuvttá. Ulbmilin lea, 
ahte dás maŋás juohkeokta Suomas orru nuorra čađaha maid nuppi 
dási dutkosa. Oahppogeatnegasvuohta bistá dassážii, go nuorra 
deavdá 18 jagi. 

Maid ohcalangeatnegasvuohta 

dasto dárkkuha? 

Ja mot sáhtán ohcat? 

Oahppogeatnegasvuođa viiduma mielde buot vuođđooahpahusa 
loahpaheaddji nuoraid guoská ohcalangeatnegasvuohta. Dat 
dárkkuha, ahte juohkeokta vuođđooahpahusa loahpaheaddji 
ferte ohcat giđa oktasašohcamis dehe joatkevaš ohcamiin 
joatkkaskuvlemii. 

Don sáhtát ohcat juogo logahahkii, ámmátlaš skuvlemii, 
logešluohkkái, hárjehalli skuvlemii dehe eará skuvlemii 
oahppogeatnegasvuođa biirre siste. Du ohcalangeatnegasvuohta 
joatkahuvvá dassážii go dutnje lea nannejuvvon stuđerenbáiki ja 
don leat álggahan lohkamiiddát. 

Oktasašohcama ohcanáigi álgá disdaga/ 
maŋŋebárgga 23.2.2021 ja nohká disdaga/ 
maŋŋebárgga 23.3.2021 d. 15.00. 

Dieđu oktasašohcamis oaččut čujuhusas opintopolku.f, mas 
beasat maid ohcat váldooassái oktasašohcama olggobeale 
skuvlemiidda. 

Geažidemiid ja rávvagiid sáhtát jearrat ovdamearkka dihte skuvla 
oahppobagadallis! 

https://opintopolku.fi/wp/fi/


Manin oahppogeatne-gasvuohta viidu? 
Oahppogeatnegasvuohta viidu, daningo bargoeallimis lea 
boahtteáiggis ain váddásit birget almmá nuppi dási dutkosa haga. 
Dan dihte juohke nuorra olbmui háliiduvvo dáhkiduvvot nuppi dási 
dutkkus. 

Oahppogeatnegasvuođa viiddidemiin háhpohallojuvvojit 
čuovvovaš áššit: 

• suopmelaččaid skuvlen- ja máhttindási lokten 
• oahppanerohusaid gáržžideapmi 
• skuvlema dásseárvvu ja ovttaveardásašvuođa lasiheapmi 
• nuoraid buresbirgejumi ovddideapmi 
• barggolašvuođa dási lokten 

Oahppogeatnegasvuođa viidun lea seammas lohpádus nuvttá 
nuppi dási oahpuin. Oahpahusa ja boradeami lassin dás 
maŋás nuvttá leat maid oahppogirjjit, badjel čieža kilomehtera 
guhku skuvlamátkkit, oahpahusaš dárbbašlaš bargoneavvut ja 
loahppageahččaleamit. 



 

Lassidiehtu oahppogeatnegasvuođa viiddideamis 
Instagrammas ja ferbmesiidduin: 

• @okmf 
• minedu.f/oppivelvollisuuden-laajentaminen 
• oph.f/oppivelvollisuus 
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