
 

 

Juryens begrunnelse for tildeling av Benjaminprisen 2015 

Sjøvegan videregående skole har over lang tid arbeidet for å skape en skole der alle 
elever skal få mulighet til reell medvirkning og deltakelse, på en skole som har blitt 
en bærebjelke i lokalsamfunnet i Salangen kommune. Det antirasistiske arbeidet 
står sterkt i skolens innsats for å skape et inkluderende læringsmiljø på tvers av 
studieretninger, nasjonaliteter og etnisk bakgrunn.  

Lærere og ledelse har siden skolen ble mottaksskole for flyktninger og nyankomne 
flerspråklige elever i 1992, utviklet Sjøveganmodellen som sitt grunnlag for 
opplæringen. Sjøveganmodellen baserer seg på en grunntanke om at ungdom skal 
omgås ungdom på tvers av skillelinjer som skapes av utdanningssystemet som f. eks. 
alder, fag og annet. Elever fra både grunnopplæringen for flyktninger og 
videregående opplæring på samme alder møtes til felles undervisning gjennom 
tverrfaglige prosjekter som foregår jevnlig over tid. Elevene får faglige arenaer hvor 
de blir en styrke og ressurs for hverandre for å oppnå ulike kompetansemål i 
lærerplanen. For eksempel utfordres elever ved IKT-servicefag til å avholde kurs for 
elevene i en grunnskolegruppe. Elevene i grunnskolegruppa deltar i 
planleggingsprosessen ved å uttrykke sine opplæringsbehov. Tilsvarende 
tverrfaglige prosjekter gjennomføres i flere fag. Sjøveganmodellen fremmer læring 
og samhold, hvor elever med behov for grunnopplæring ikke isoleres. For å fremme 
flerkulturell forståelse har skolen gjennomført flere kurs i samarbeid med 
Menneskerettsakademiet og FN-sambandet i Tromsø. 

I de siste årene har skolen styrket sitt arbeid med samisk kultur, både i 
grunnopplæringen og den videregående opplæringen, henholdsvis gjennom en egen 
fagdag om samisk kultur og deltakelse i prosjektet Samiske veivisere. De samiske 
veiviserne reiser rundt på skoler for å formidle kunnskap om samisk kultur og 
samfunnsforhold.  Juryen anser disse tiltakene som viktige bidrag i arbeidet mot den 
type rasisme og diskriminering som retter seg mot Norges samiske befolkning. Ved 
siden av et systematisk arbeid for inkludering og et pågående fokus på det 
flerkulturelle samfunns betydning og gevinster, forebygger skolen slik rasisme og 
diskriminering på flere plan.    

Sjøvegan videregående skole formidler tydelig i sin profil og på sine nettsider at 
mangfoldet står i sentrum. Skolen synliggjør sitt mangfold gjennom elevaktiviteter 
og kampanjer, i lokalpressen og på sin hjemmeside. Her har det forebyggende 
arbeidet et ansikt utad. Juryen gratulerer elever, ledelse, ansatte og foresatte ved 
skolen med tildelingen av Benjaminprisen 2015. 


