Benjaminprisen 2008 - Juryens begrunnelse
Årets vinner – Sogn videregående skole - har et overordnet mål om å skape et positivt og
inkluderende læringsmiljø. De arbeider kontinuerlig, godt og langsiktig for å forebygge
rasisme, vold og utrygghet i skolehverdagen.
For å oppnå gode resultater må arbeidet mot rasisme og diskriminering gjøres til en
naturlig del av alle ledd i skolens organisering. Dette er tilfellet for årets vinner.
Juryen har merket seg at skolen har arbeidet med antirasistisk arbeid både over tid og på
allsidig vis. De har utviklet et stort nettverk og har ulike arrangementer som for eksempel
Vennskapsuke hvor skolen har tatt initiativ til samhandling på kryss og tvers.
Juryen ønsker å fremheve skolens meklingsprogram som avgjørende for at Sogn vinner
Benjaminprisen 2009:
-

For det første drives meklingsprogrammet ut fra forutsetninger om at konflikter
kan løses og løses på en god måte hvor tillit og åpenhet står i sentrum. Elever
trenes i dialog og kommunikasjon, ferdigheter som bl.a. er avgjørende for å
demme opp for misforståelser og fordommer.
-

-

For det andre er meklingsprogrammet en del av et grundig og langsiktig arbeid.
I 14 år har skolen utviklet og videreutviklet opplegget. De har egen
meklingskoordinator og elever utdannes til å bli meklere og instruktører.
For det tredje er skolemeklingsprogrammet et systemtiltak som berører alle i
skolesamfunnet. Elever, lærere, foreldre og andre omfattes av
meklingsprogrammet.

Direkte og indirekte er Sogn videregående skoles prosjekter med på å sette fokus på
hvordan rasisme og diskriminering kan ramme flere enn dem med annen hudfarge
og/eller etnisitet. Det finnes mange utsatte grupper i samfunnet, for eksempel kan hat,
vold og mobbing ramme homofile eller mennesker med funksjonshemminger.
Sogn videregående skoles meklingsprogram åpner for at alle som opplever urettmessig
behandling kan få i gang en prosess som (forhåpentligvis) ender med minsket rasisme og
økt rettferdighet.
Juryen gratulerer skolens personale med et omfattende og gjennomgående fokus på
antirasistisk arbeid.
Og til sist: Juryen ønsker Sogns elever lykke til videre i arbeidet med dialog og respekt, i
skolehverdagen, på fritiden, og videre i arbeidslivet.

