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Benjaminprisen 2010 til Hagaløkka skole  

Juryens begrunnelse  

Hagaløkka skole med ”Læring som Virker, Mangfold som Gleder” 

Hovedbegrunnelse –sterk forankring over  tid 

Årets vinner av Benjaminprisen utmerker seg med et arbeid mot rasisme og diskriminering som de 
har utviklet over lang tid, samtidig som de tilpasser seg nye tider og utfordringer fra år til år – om ikke 
fra dag til dag.  

Arbeidet har vært forankret i skolens planer i nærmere 20 år. Ledelsen var raskt ute med å 
innarbeide bekjempelse og forebygging av rasisme og  diskriminering i takt med skolens endrete 
elevsammensetning.  Kulturelt mangfold oppfattes som utfordrende, men først og fremst som noe 
berikende.  Skolen har den gang som nå målsetninger og visjoner om å verdsette forskjellighet og 
håndtere ulikhet.   

I 2010 arbeider skolen like aktivt; arbeidet er så innabeidet i hverdagen at ingen spesielle dager er til 
for dette formål. Hagaløkka har på denne måten utviklet seg til en fargeblind skole, en verden i 
miniatyr, som det så stolt heter i skolesangen.  

Involvering, synliggjøring og kreativitet 

Skolen er opptatt av å føre elever, lærere og foreldre inn i folden av en slik sterk og lojal 
stammekultur. Lærere rekrutteres bla. på bakgrunn av mot og sans for forskjeller, og de har nylig 
deltatt på kurset ”Mangfold på ordentlig” hvor utfordringer knyttet til for eksempel  etnisitet, 
religion, funksjonsevne og alder ble gjennomgått.  

Kampanjen ”Bra snakk – ja takk” innebærer  at alle ved skolen skal hilse høflig på hverandre og 
behandle hverandre med  respekt. Rasistiske kommentarer blir for eksempel slått hardt ned på, dit 
hen at undervisningen settes på pause hvis uønsket ordbruk oppstår i klasserommet.  

Et overveldende flertall  av elever ved skolen opplever respekt og toleranse uavhengig av kultur og 
religion. Dette vises i en vurderingsrapport gjennomført ved Hagaløkka,  hvor også en elev uttaler : 
”Nå skal jeg si noe med følelser. Det er så flott at mange ulike barn kan leke sammen”.  

 Juryen er imponert over hvordan elever og lærere ved Hagaløkka skole arbeider sammen, og som 
resultat er tydelig stolte og fornøyde med skolen sin som en verden i miniatyr, hvor mangfold virkelig 
gleder.  

Vi ønsker med dette å gratulere alle ved Hagaløkka skole med Benjaminprisen 2010! 

 

 

  


