
 
 
 
Juryens begrunnelse  
Benjaminprisen gis til en skole som har utmerket seg i arbeidet mot rasisme og 
diskriminering. En egen jury har vurdert kandidater fra hele landet, og funnet en verdig 
vinner.  
 
 
”Vi vil bygge opp, ikke rive ned!” 
Dette er visjonen til årets vinner av Benjaminprisen.  
Skolen har arbeidet helhetlig og langsiktig mot rasisme og diskriminering. Sentralt i arbeidet 
står forestillingen ”På flukt”, hvor skolens visjon er hentet fra. Dette er skolens bidrag i det 
nasjonale prosjektet KOM, Kreativt oppvekstmiljø, men det er elevene på skolen, fra 2. til 
10. trinn, som har stått for utformingen. De har vært involvert i alle stadier av produksjonen, 
fra idémyldring og utforming av manus, til sang, dans, drama, lyd, lys og scenearbeid.  
 
Tema for forestillingen ble valgt med utgangspunkt i 10. trinns toleransereise til Tyskland. 
Disse reisene er en del av skolens og kommunens målrettede arbeid for toleranse. Arbeidet 
inkluderer også en Toleransebank, som den vinnende skolen bruker aktivt i arbeidet sitt.  
 
Alle elevene på skolen, fra 1. til 10. trinn, vier dessuten en time i uka til å arbeide med ”Det 
er mitt valg”, et opplegg for forebyggende arbeid og styrking av elevenes sosiale 
kompetanse. Skolen har også underskrevet på en avtale om å være mobbefri.  
 
Årets vinner viser noen viktige kjennetegn ved forebyggende arbeid mot rasisme og 
diskriminering. For det første kombineres kunnskapsbygging med et inkluderende og variert 
holdningsskapende arbeid. Juryen ønsker særlig å trekke fram det positive i å kombinere 
holdningsskapende arbeid med et kreativt uttrykk, slik det er gjort i ”På flukt”. Denne 
forestillingen har gitt elevene anledningen til å arbeide med tematikken på en måte som gir 
selvinnsikt. 
 
For det andre ønsker juryen å fremheve bredden og langsiktigheten i vinnerens 
forebyggende arbeid. Arbeidet har en tydelig kommunal forankring og involverer alle på 
skolen, både elever, lærere og ledelse. Skolen samarbeider med foreldre og lokalmiljøet, og 
forestillingen ”På flukt” har også nådd ut til et lokalt publikum. Bredden i skolens arbeid 
kommer tydelig fram ved at skolen er nominert av: 
Buskerud innvandrerråd, Kultursjefen i Øvre Eiker kommune og Øvre Eiker viser ansikt.   
 
Skolen viser i sin søknad til at arbeidet skal videreføres og er en del av skolens langsiktige 
arbeid. Juryen ønsker med tildelingen av Benjaminprisen å anerkjenne dette viktige arbeidet, 
og samtidig ønske lykke til videre, med fortsatt å arbeide for at elever skal ta ansvar for å 
bidra til et  inkluderende samfunn. 
 


