
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamin Labaran Hermansen (født 29. mai 1985, død 26. januar 

2001 på Holmlia i Oslo) var en norsk gutt med ghanesisk far og 

norsk mor. Han ble drept på Holmlia i Oslo, like før midnatt fredag 

26. januar 2001. Det var personer fra en nynazistisk gruppering.  

Ettersom drapet var rasistisk motivert, mobiliserte det store deler av 

Norge. Over hele landet ble det arrangert fakkeltog for å vise avsky 

mot drapet. Spesielt i Oslo var oppslutningen stor; 40 000 mennesker 

deltok i markeringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benjaminprisen 2014 
Uranienborg skole  



Benjaminprisen 2014 
 

Uranienborg skole 

26. januar 2015  

 

Sted: Uranienborg kirke eller Oslo rådhus 

 

Tidspunkt: Klokken 12. 

 

Deltakere: (noe usikkert foreløpig) 

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen, representanter fra 

Utdanningsdirektoratet,  Likestillings- og diskrimineringsombudet, 

Sametinget, Antirasistisk senter og Utdanningsforbundet. 

Utdanningsdirektør i Oslo Astrid Søgnen, Utdanningsdirektør i Oslo 

og Akershus ?, Skolebyråd   , Marit Hermansen og Juryens leder XX 

m/flere.  

 

PROGRAM FOR DAGEN 

 

Konferansier: 2 elever fra skolen. 

 

 Åpning med sang –  "Stopp - ikke mobb!" 

Elever fra 4.trinn dirigert av lærer Mie Tørnby. 

 Velkommen ved  rektor Randi Elisabeth Tallaksen. 

 Sang: "Kor e alle heltar hen"? Elever fra 4.trinn 

akkompagnert av Jan Eggum (far ved skolen). Lærer Mie 

Tørnby er dirigent.  

 Statsrådens tale. 

 Statsråden inviterer juryens leder; (navn?) til å lese juryens 

begrunnelse 

 Juryens begrunnelse   

 

 

 Overrekkelse av prisen ved Kunnskapsminister Torbjørn Røe 

Isaksen,  med hjelp av juryens leder. Prisen mottas av 

elevrådsleder og nestleder  på ungdomstrinnet , Astrid R. 

Hegnar (10A) ,Martin Nguyen (10A) , Guilherme Cerqueira 

(9B) og rektor  

Randi E. Tallaksen.   

 Skolen takker ved elevrådslederne.  

 Sang – musikkgruppe fra 8.trinn på scenen, ledet av lærer 

Sissel Viggen. (Foreløpig usikkert hvilken sang).  

 Gratulasjoner v/ 

- Skolebyråden i Oslo? 

- Representanter fra Utdanningsetaten? og 

Utdanningsdirektoratet? 

- Representant fra Likestillings -og 

diskrimineringsombudet? 

 Til slutt: 

Sang av Øystein Wiik (far ved skolen): "You raise me up". 

 

 Gjestene forlater salen.  

 

 Når alle gjestene har forlatt salen, følger elevene etter med 

sine lærere. 

 

Deretter tilbake til skolen. Lunsj for inviterte gjester på 

personalrommet. Festkake til alle elever i klasserommene. 

 

Eksterne gjester, elevrepresentanter, driftsstyrerepresentanter, 

representanter for V-Urras DEMBRA og rektor til personalrommet 

på Uranienborg skole for lunsj. 


