
Peder Nustad  juryens begrunnelse 2009.doc, s. 1/1 

HL-senteret  26.03.2014, kl 12:16:49 

 

Benjaminprisen 2009 til Skullerud skole 

 

Juryens begrunnelse 

 

Årets vinner av Benjaminprisen utmerker seg med et arbeid mot rasisme og diskriminering 

som er bredt og helhetlig, og på samme tid konkret og håndfast. Arbeidet sikter mot helheten 

av ulike former for rasisme og diskriminering, basert på hudfarge, etnisitet, legning eller 

funksjonsevne. Det er godt forankret hos ledelsen og i skolens planer, men springer samtidig i 

stor grad ut av elevenes eget engasjement. Dette viser seg ved at initiativet til å søke om 

Benjaminprisen kommer fra elevgruppa tilknyttet SOS rasisme.  

 

Det beste antirasistiske arbeidet er håndfaste og konkrete regler mot diskriminering. Reglene 

bør kunne etterfølges, og regelbrudd sanksjoneres. Elevgruppa på Skullerud gjennomførte en 

undersøkelse blant annet om hvilke ord elevene oppfattet som ufine. På grunnlag av 

undersøkelsen satte de opp en liste med fy-ord: homo, jøde, pakkis, hore, cp (cerebral parese), 

hemma, svarting og neger. Ikke alle disse ordene er i seg selv nedsettende, men alle blir det 

når de framsettes for å stemple andre, selv om dette er ”på tull”. Rasisme-gruppa på Skullerud 

oppfordrer til 0-toleranse overfor slike ord. 

 

Skolens husregler understreker også at rasistiske og diskriminerende utrykk ikke skal brukes. 

Men like viktig som forbudet er det at skolen har klare retningslinjer, strakstiltak, for hvordan 

lærere skal takle det når rasistiske uttrykk dukker opp i klasserommet. Undervisningen skal 

stoppe opp og læreren forklare hvorfor det er galt og ulovlig. Skriftlige rasistiske ytringer skal 

fjernes med en gang. Dersom slike uttrykk ikke kan fjernes, skal undervisningen flyttes til et 

annet rom. 

 

Flere konkrete tiltak er med på å synliggjøre skolens arbeid mot rasisme og diskriminering. 

Aktiv involvering i Operasjon Dagsverk ble brukt til bevisstgjøring rundt personer med 

nedsatt funksjonshemming generelt og særlig situasjonen i utvalgte land i det sørlige Afrika. 

Menneskerettighetsdagen markeres hvert år, og elevrådet deler da ut en egen fredspris til 

elever som bidrar til et godt og inkluderende skolemiljø. Elevgruppa planlegger også flere 

kampanjer for å styrke fellesskapet på skolen. ”Hei-kampanjen” har de kalt den neste, som går 

ut på at elever og lærere skal si hei til hverandre, og slik formidler positiv oppmerksomhet. 

 

Skullerud leverte en god søknad til Benjaminprisen i 2008 også. Men årets søknad er ikke 

noen kopi av denne. Elevgruppa og skolen viser at de er i utvikling og er villige til å lære. For 

eksempel har de latt seg inspirere av fjorårets vinner Sogn videregående skole og ønsker å 

starte en konfliktmeklingsgruppe. Det brede og omfattende arbeidet, med konkrete og 

håndfaste tiltak, sammen med klar læringsvilje, gjør skolen til en verdig vinner av 

Benjaminprisen 2009. 
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