
Benjaminprisen 2011 til Karuss skole  

Juryens begrunnelse  

Karuss skole med visjonen ”en fargerik oppvekst for elevene våre” 

Årets vinner av Benjaminprisen er en skole som har snudd en negativ trend gjennom strukturell 

innsats.  

Skolens ledelse forteller at da Karuss skole startet opp i 2002, var forutsetningene for læring lave for 

mange i elevgruppen. Uro, konflikt og mobbing var vanlig. Karuss møtte disse utfordringene ved å 

fokusere på tre områder:  

•     Samarbeid. I stedet for å snakke om den enkelte lærers planer og undervisning 
vektlegger Karuss skolens felles opplegg.  

•     Elevsyn. Karuss er opptatt av at alle elever skal inkluderes i et klassefellesskap, og 
ingen skal sendes ut av klassen på alternative opplegg.  

•     En lærende organisasjon. Dialog, fellesskap, erfaringsutveksling og erfaringslæring står 
i sentrum.  

Skolen arbeider langsiktig  

Juryen har lagt spesiell vekt på at Karuss’ tiltak mot diskriminering og rasisme bygger på et langsiktig 

arbeid som er en integrert del av skolens ordinære virksomhet. Skolen har sosiale mål, som respekt 

og toleranse, på arbeidsplassen, og bruker relasjonsbygging mellom foresatte, elever og lærere som 

verktøy. Juryen mener at arbeidet for et integrert læringsmiljø virker godt forankret i skolens kultur, 

med tiltak som er konkrete og en del av skolehverdagen. Skolen arbeider målbevisst med 

elevmedvirkning, og hele skolesamfunnet (elever, foresatte og ansatte) er involvert i det daglige 

arbeidet mot mobbing og rasisme.  

Sterk samarbeidskultur  

Karuss skole har utarbeidet en egen pedagogisk plattform der fokuset blant annet er at Karuss skal 

være en skole med en sterk samarbeidskultur. Da skolen fikk hederlig omtale ved Benjaminprisen 

2010, inspirerte dette til videre arbeid. I etterkant av dette har også alle lærerne blitt skolert i 

samarbeidslæring. Dette viser at skolen kontinuerlig arbeider med å videreutvikle sine langsiktige 

mål. 

Juryen vil gjerne premiere at Karuss skole har utarbeidet systematiske og målrettede tiltak som 

fremmer toleranse og inkludering av alle på skolen.  

Vi ønsker med dette å gratulere alle ved Karuss skole med Benjaminprisen 2011! 

 


