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Hva er det dere gjør i kampen mot 
rasisme og diskriminering? 
– Vi har mange tiltak, men jeg tror 
det viktigste er at vi har invol-
vert elevene på viktige områ-
der. De er med og analyserer 
elevundersøkelsen, og gir 
oss tips og om hva vi kan 
gjøre for å forbedre skole-
miljøet. Vi jobber med å 
inkludere alle. Dessuten 
markerer vi spesielle da-
ger i skolegården som 
Menneskerettighetsdagen 
og Holocaust-dagen, med 
flaggheising, elevtaler eller 
skuespill. Dette er med på å 
skape samhold og fellesskap. 
Vi har 54 språk representert 
på skolen, så vi trenger å tren-
ger dyrke mangfoldet. Og det er 
viktig å engasjere foreldrene. Noen 
foreldre er med i en tenketank, andre 
har laget et hefte med positive og in-
kluderende aktiviteter.

Mange fine ord her?
– Det er hverdagen som er viktigst. 
Jeg opplever at vi har fått det til, 
men vi må hele tida se etter nye ut-
fordringer og nye måter å utvikle 
arbeidet på. Dette må holdes varmt, 
og ikke bare bli fine ord på papiret. 
Ingen lærere blir ansatt her uten at 
de har et positivt og inkluderende 
syn. Dette kommer fram i intervjuer 
før de ansettes. Vi har noen grunn-
verdier på skolen, det som vi kaller 
for URRA-fot. Alle om har gått på 
skolen skal sette gode avtrykk etter 
seg. FOT står for folkeskikk, om-
sorg og toleranse. Vi har også et 
system som skal sikre tett oppføl-
ging av elevene fra første dag. Alle 
skal bli sett. Det er ikke nødvendig-
vis sykdom som gjør at elever holder 
seg borte fra skolen. Lærerne går 

mange ekstra runder for å ivareta 
hver elev. 

Har du noen tips til andre skoler som 
kanskje sliter?
– Jeg ville begynt med å involvere 
elever som er aktive og som har po-
tensial, de drar med seg flere. Det er 
også elevene som daglig kjenner hvor 
skoen trykker. Vi må følge opp tip-
sene deres, da kommer det enda mer. 

Og det koster ingenting å begynne 
med markeringer av viktige dager. 

Disse viser tydelig hva som er vik-
tige verdier for skolen. 

Hvilken bok har betydd mest for 
deg?
– Sigrid Undsets bøker om 
Kristin Lavransdatter fan-
get meg først. 

Hva gjør deg lykkelig?
– Når de rundt meg har det 
bra, både hjemme og på 
jobb. 

Hvem var din barndomshelt?
– Martin Luther King, han 

ble drept da jeg gikk på barne-
skolen. 

Hva misliker du mest ved deg selv?
– Jeg er av og til litt for utålmodig.

Hva gjør du når du skeier ut?
– Det bør være unntatt offentlighet. 
Men det meste skjer på Sørlandet i 
ferien. 

Hva er du villig til å gå i demonstrasjons-
tog mot?
– Det må være diskriminering. 

Er det noe du angrer på?
– Det er det sikkert, men jeg prøver å 
tenke framover. Har fokus på nåti-
den. 

Hvem ville du helst stått fast i heisen 
med?
– Torbjørn Røe Isaksen, han er så 
hyggelig. Så ville jeg gitt ham en lis-
te, jeg også. En sånn han pleier å få 
fra foreldrene sine når han spiser 
middag hos dem.  

else.gro.ommundsen@dagsavisen.no
 ■ ELSE GRO OMMUNDSEN

Randi Elisabeth 
Tallaksen 

Rektor ved Uranienborg skole
 

Uranienborg skole fikk  
Benjaminprisen 2014.

Priset for viktig jobb

Den norsk-pakistanske filmregissøren 
Deeyah Khan (bildet) som fikk Emmy-
pris for filmen «Banaz: A love story» er 
en av dem som skal delta i konferansen 
World Woman sammen med blant andre 
nobelvinneren Shirin Ebadi fra Iran. 
Konferansen går over to dager på 
Riksscenen i Oslo.

Kvinnekonferanse
Historien om Odin som til slutt tok sitt 
eget liv etter langvarig mobbing rørte 
hele Norge og i flere byer ble det arran-
gert fakkeltog. Flere titusen barn og 
unge sier at de opplever mobbing. I dag 
inviterer statsministeren (bildet), kunn-
skapsministeren og helse- og omsorgs-
ministeren til toppmøte om mobbing.

Viktig mobbemøte

Hvert år kommer debatten 
om tiltak for å bedre luftkva-
liteten vinterstid i Oslo. Som 
vanlig nevner ingen det inn-
lysende: Veiene må vaskes.

@gard_jenssen

 NAVN NYHETENE

Hva er det dere gjør i kampen mot rasisme og

diskriminering?

- Vi har mange tiltak, men jeg tror det viktigste er

at vi har involvert elevene på viktige områder. De

er med og analyserer elevundersøkelsen, og gir

oss tips og om hva vi kan gjøre for å forbedre

skolemiljøet.

Vi jobber med å inkludere alle. Dessuten

markerer vi spesielle dager i skolegården som

Menneskerettighetsdagen og Holocaustdagen,

med flaggheising, elevtaler eller skuespill. Dette

er med på å skape samhold og fellesskap.

Vi har 54 språk representert på skolen, så vi

trenger å trenger dyrke mangfoldet. Og det er

viktig å engasjere foreldrene. Noen foreldre er

med i en tenketank, andre har laget et hefte med

positive og inkluderende aktiviteter.

Mange fine ord her?

- Det er hverdagen som er viktigst.

Jeg opplever at vi har fått det til, men vi må hele

tida se etter nye utfordringer og nye måter å

utvikle arbeidet på. Dette må holdes varmt, og

ikke bare bli fine ord på papiret.

Ingen lærere blir ansatt her uten at de har et

positivt og inkluderende syn. Dette kommer fram

i intervjuer før de ansettes. Vi har noen

grunnverdier på skolen, det som vi kaller for

URRA-fot. Alle om har gått på skolen skal sette

gode avtrykk etter seg. FOT står for folkeskikk,

omsorg og toleranse. Vi har også et system som

skal sikre tett oppfølging av elevene fra første

dag. Alle skal bli sett. Det er ikke nødvendigvis

sykdom som gjør at elever holder seg borte fra

skolen. Lærerne går mange ekstra runder for å

ivareta hver elev.

Har du noen tips til andre skoler som kanskje sliter?

- Jeg ville begynt med å involvere elever som er aktive og

som har potensial, de drar med seg flere. Det er også

elevene som daglig kjenner hvor skoen trykker. Vi må

følge opp tipsene deres, da kommer det enda mer.

Og det koster ingenting å begynne med markeringer av

viktige dager.

Disse viser tydelig hva som er viktige verdier for skolen.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

- Sigrid Undsets bøker om Kristin Lavransdatter fanget

meg først.

Hva gjør deg lykkelig?
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- Når de rundt meg har det bra, både hjemme og

på jobb.

Hvem var din barndomshelt?

- Martin Luther King, han ble drept da jeg gikk på

barneskolen.

Hva misliker du mest ved deg selv?

- Jeg er av og til litt for utålmodig.

Hva gjør du når du skeier ut?

- Det bør være unntatt offentlighet.

Men det meste skjer på Sørlandet i ferien.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

- Det må være diskriminering.

Er det noe du angrer på?

- Det er det sikkert, men jeg prøver å tenke framover.

Har fokus på nåtiden.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

- Torbjørn Røe Isaksen, han er så hyggelig. Så ville jeg

gitt ham en liste, jeg også. En sånn han pleier å få fra

foreldrene sine når han spiser middag hos dem.

Randi Elisabeth Tallaksen

Rektor ved

Uranienborg skole Uranienborg skole fikk

Benjaminprisen 2014.

© Dagsavisen
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Ikke fortell meg 
at jeg «bare er 
et barn!»
I det daglige blir ikke vi ungdommer tatt 
seriøst nok. Du kan være opptil 18-20 år, 
men du er fremdeles dum og ung. Vi blir 
fortalt at vi ikke har noen livserfaring, at 
vi ikke vet bedre, at det er bare noe vi sier 
og at vi ikke skal tro på alt vi leser. Kjære 
voksen, du som sier at vår mening er min-
dre verdt: Vi har kanskje ikke tre barn, 
nettopp gått på en knallhard skattesmell 
og vi betaler ikke bilforsikring, men spil-
ler ikke det som kommer ut av munnen 
vår en rolle likevel? Her i Norge er man 
myndig når man er fylt 18 år. Da er ver-
den i din hule hånd. Du kan få deg fører-
kortet, kjøpe alkohol, bo alene, du er din 
egen verge og listen går videre. Men hva 
med tiden før det? 

Dere sier til oss at vi «er bare et barn». 
Men vi er barn fordi loven sier vi er det. 
Det er ikke alltid meningen din eller ar-
gumentet ditt stemmer, kun fordi du er 
voksen. Jeg vil bli tatt seriøst! Hvis en ung-
dom spør om å komme i kontakt med for 
eksempel PPT via skolen flere ganger, sy-
nes jeg denne ungdommen skal bli hørt. 
Men det blir han ikke - ikke før mamma-
en stuper inn og kjefter ørene av dem på 
telefonen. Og da ordner alt seg! Møtet er 
satt neste uke, vær så god. Det er slik det 
har blitt, og det er slik det er, dessverre. 
Vi blir aldri hørt, men jeg vil at dere skal 
høre meg!
Maria (15) 

 Det er ikke alltid meningen din eller 
argumentet ditt stemmer, kun fordi du 
er voksen. Jeg vil bli tatt seriøst! skriver 
Maria (15).

Tusen takk for engasjementet!
I går feiret vi altså tiårsjubileum, og vi må 
bare konstatere at ungdomsavisen ble en 
suksess. Vi har fått så utrolig mange hygge-
lige og konstruktive tilbakemeldinger fra 
fjern og nær, og dem kan dere lese mer om 
på kultur side 7.

Men det er ikke vi som skal ta æren for at 
Si ;D er viktig for Aftenposten, også ti år et-
ter at siden ble lansert. Uten dere som leser 

oss og sender innlegg, ville vi ikke eksistert. 
Det brennende engasjementet deres, de 
kloke ordene og rørende, morsomme, in-
teressante og vonde historiene er det som 
gjør Si ;D til en så viktig arena.

Så i dag takker jeg dere og håper dere 
fortsetter å sende oss tanker og meninger 
om smått og stort.

Kommentar
Ingvild Berg
Si ;D-ansvarlig

Vi er stolte over at skolen vår i år 
er blitt tildelt Benjaminprisen, for 
vi har lagt ned en innsats for et 
godt, mangfoldig og aksepterende 
skolemiljø.

Det er viktig å ha klart for seg hvor-
for det er så ekstremt viktig å bekjem-
pe mobbing, rasisme og fordommer 
på en skole. For det er nemlig på skoler 
man legger grunnlaget for de holdnin-
gene alle elever tar med seg videre inn 
i livet, og det er derfor også ekstremt 
viktig å ha skoler som former indivi-
der til åpne, respekterende og inklude-
rende mennesker. Vi lever i et samfunn 
som bare blir mer og mer mangfoldig, 
bare på Uranienborg kan man finne 
54 forskjellige morsmål! Dette er helt 
klart noe positivt, som bidrar til et mye 

bredere spekter av blant annet livssyn, 
identiteter, kunnskap og holdninger. 

Til tross for at denne allsidigheten 
i grunnen er noe positivt, er det dess-
verre ikke slik at alle i samfunnet vårt 
klarer å leve sammen på en god måte. 
Mange av samfunnets minoriteter 
kan ofte føle seg trakassert eller mob-
bet på grunn av for eksempel etnisi-
tet, religion eller seksualitet. Det er 
helt tydelig at kampen mot diskrimi-
nering ikke er vunnet enda. Bare man 
skummer gjennom overskriftene i en 
hvilken som helst avis vil man finne 
referanser til den voksende muslim-
fiendtlige gruppen Pegida som i stor 
grad preger nyhetsbildet i disse dager. 
På landets skoler må denne problema-
tikken møtes, og vi må alle jobbe aktivt 
for å skape gode relasjoner til hveran-
dre, og på den måten fremme aksept.

Trivselsagenter 
Videre vil vi understreke at det ikke er 
uten grunn at nettopp Uranienborg i 
år har mottatt Benjaminprisen. Vi har, 
som Utdanningsdirektoratets krite-
rier tilsier, jobbet aktivt for forankring, 
involvering og synliggjøring. Dette er 
ikke noe som har skjedd over natten, 
men vi har gjennom mange år job-

bet bevisst mot rasisme, og for et godt 
skolemiljø. De konkrete tiltakene vi 
har gjort er blant annet å innføre elev-
råd så tidlig som fra 1. trinn, trivselsa-
genter i skolegården, diverse sosia-
le arrangementer, elever som sitter i 
driftsstyret, skolemiljøutvalget og det 
lokale ungdomsrådet, og mottaksklas-
ser som bevisst integreres i miljøet. 
Og for dette arbeidet har vi de tre siste 
årene mottatt tittelen «Årets elevråd» 
to ganger, og sett en merkbar nedgang 
i mobbetallene basert på Elevundersø-
kelsen. 

Til ære for Benjamin
Uansett om du sitter i elevrådet eller 
ikke, kan du som elev alltid utgjøre en 
forskjell. Kanskje det er en idé å snakke 
med en du kanskje ikke vanligvis om-
gås mye med? Alle små og store tiltak 
som gjøres i hverdagen bidrar i det 
store og det hele mye til et godt skole-
miljø, som til slutt også vil bidra til et 
mer åpent og aksepterende samfunn. 
La oss skape et bedre sted å leve til ære 
for Benjamin, og at hans historie aldri 
skal gjenta seg.
Astrid Rose Hegnar (15) 
og Martinius Enzell Tangen (15), 
elevrådet ved Uranineborg skole 

DAGENS

Små og store tiltak gjør oss til 
vinnere av Benjaminprisen

m Kanskje det er en 
idé å snakke med en 

du kanskje ikke vanligvis 
omgås mye med?

10 år etter det rasistisk motiverte drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen i januar 2001, ble det arrangert fakkeltog for å 
minne unggutten fra Holmlia. Over 5000 mennesker møtte opp på Youngstorget for å stå sammen mot rasisme. 
FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX 

Det koster deg så lite
La oss være ærlige. Vi trenger alle men-
nesker som kan støtte oss og ta vare på 
oss. Vi trenger alle gode ord og tanker. 
Ikke bare under mørketiden fra oktober 
til mars, men hver dag. Hver dag trenger 
vi støttespillere og medmennesker. Vi er 
jo bare mennesker, så hvorfor skal vi klare 
alt selv? Jeg håper at vi sammen denne vå-
ren kan bli flinkere til både å gi og motta 
hjelp. Smil til mannen i kassen på Rema, 
hold døren oppe for kolleger, og bli glad i 
deg selv. Det er sant at små ting kan gjøre 
store forskjeller i et menneskeliv. Du vet 
aldri hva jenta på bussen har opplevd, el-
ler hvordan postmannen sliter med å stå 
opp hver morgen. Så du, du som leser det-
te, ikke glem dette, da.
Karoline (15) 

Torsdag 29. januar 201518
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Syklistene får ikke eget syk-
kelfelt på den delen av  
Havne-promenaden som skal 
gå over Akershusstranda. 
Tanken er i stedet at sy-
klister og fotgjengere skal 
«vrimle».

Oslo skal få en sammenhengende 
havnepromenade fra Frogner-
stranda i vest til Alnas utløp ved 
Sydhavna i øst. 

Nylig startet arbeidene på Akers-

husstranda. Akershusstranda og 
Vippetangen har vært en attraktiv 
sykkelvei for syklister fordi sykkel-
veien gjennom Rådhusgata, som 
er en del av hovedsykkelveinettet, 
har dårlig standard. 

For den nye promenaden har 
Plan- og bygningsstaten (PBE) la-
get en såkalt «shared space»-løs-
ning. 

– Det vil ikke lages egne kjøre-, 
sykkeltraseer og gangsoner her. I 
stedet vil vi fjerne kantstein og for-
tau og erstatte det med et univer-
selt utformet dekke, «shared spa-
ce», og skape et vrimleområde for 
både gående, syklister og de som 
vil slå seg ned på en benk, skriver 
Erlend Pehrsson, prosjektleder i 
Oslo Havn KF, i en e-post. 

– Dette blir kaos,
Olav Torvund, som i årevis har 
kjempet for gode sykkelveier i 

Oslo, mener fremkommelighe-
ten for syklister blir dårligere.     

– Blander man syklister med gå-
ende, blir det bare kaos; se hvor-
dan det er på Rådhusplassen når 
Nesoddfergen kommer inn. Frem-
kommeligheten blir ikke bedre 
om syklistene skal vrimle blant 
fotgjengere, sier Torvund. 

Han mener kommunen må ha 
et alternativ når de tar bort en 
trase.  

– Så lenge Rådhusgata er ubru-
kelig som sykkeltrasé, velger de 
fleste som skal gjennom byen å 
sykle langs Akershusstranda og 
videre rundt Vippetangen, sier 
Torvund, 

– En hovedfartsåre
Han får støtte av Jarle Fagerheim, 
representant i kontrollutvalget 
for Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– Akershusstranda fungerer 

som hovedfartsåre for syklister. 
Det blir det ikke bedre om man 
blander fotgjengere og syklister 
her. En fotgjengerpromenade er 
ikke det samme som en sykkel-
vei, selv om det er tillatt å sykle 
der, sier Fagerheim.

Han påpeker at det i merk-
nadene i Fjordbyplanen, som 
politikerne vedtok i 2008, står 
at det skal tilrettelegges for en 
sammenhengende promenade 
og sykkelvei fra Ljanselva i Øst 
til Lysaker i Vest. 

– Hovedsykkelveien fra øst til 
vest er lagt gjennom Kvadratu-
ren (Rådhusgata, red.anm.), og vi 
har derfor ikke lagt opp til en egen 
sykkeltrasé på Akershusstranda. 
Men syklister er fortsatt velkom-
men. Med nytt dekke, ryddigere 
trafikkforhold og færre parke-
ringsplasser tror vi området vil 
bli bedre også for dem som sykler 

Syklister mener de mister en velfungerende 
hovedfartsåre når Havnepromenaden 
langs Akershusstranda åpner til våren. 

– Blander man 
syklister med 
gående, blir 
det bare kaos

Fakta

Havnepromenaden
XX En 9 kilometer lang promenade 
som skal fra Frognerstranda i 
vest til Alnas utløp ved Syd-
havna i øst.
XX Deler av Havnepromenaden er 
ferdig bygget. 
XX Områdene skal bygges ut stykke 
for stykke.
XX Hele promenaden skal stå ferdig 
rundt 2030. 

Slik ser det ut når White & Rodeo ser for seg fremtidens havneprome-
nade – med syklister og fotgjenger i skjønn, vrimlende forening.  
FOTO: ILL.: WHITE & RODEO FOR OSLO KOMMUNE
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Vi er stolte over at skolen vår i år er blitt tildelt

Benjaminprisen, for vi har lagt ned en innsats for

et godt, mangfoldig og aksepterende skolemiljø.

Det er viktig å ha klart for seg hvorfor det er så

ekstremt viktig å bekjempe mobbing, rasisme og

fordommer på en skole. For det er nemlig på

skoler man legger grunnlaget for de holdningene

alle elever tar med seg videre inn i livet, og det er

derfor også ekstremt viktig å ha skoler som

former individer til åpne, respekterende og

inkluderende mennesker. Vi lever i et samfunn

som bare blir mer og mer mangfoldig, bare på

Uranienborg kan man finne 54 forskjellige

morsmål! Dette er helt klart noe positivt, som

bidrar til et mye bredere spekter av blant annet

livssyn, identiteter, kunnskap og holdninger.

Til tross for at denne allsidigheten i grunnen er

noe positivt, er det dessverre ikke slik at alle i

samfunnet vårt klarer å leve sammen på en god

måte. Mange av samfunnets minoriteter kan ofte

føle seg trakassert eller mobbet på grunn av for

eksempel etnisitet, religion eller seksualitet. Det

er helt tydelig at kampen mot diskriminering ikke

er vunnet enda. Bare man skummer gjennom

overskriftene i en hvilken som helst avis vil man

finne referanser til den voksende

muslimfiendtlige gruppen Pegida som i stor grad

preger nyhetsbildet i disse dager. På landets

skoler må denne problematikken møtes, og vi må

alle jobbe aktivt for å skape gode relasjoner til

hverandre, og på den måten fremme aksept.

Trivselsagenter

Videre vil vi understreke at det ikke er uten grunn

at nettopp Uranienborg i år har mottatt

Benjaminprisen. Vi har, som

Utdanningsdirektoratets kriterier tilsier, jobbet

aktivt for forankring, involvering og synliggjøring.

Dette er ikke noe som har skjedd over natten,

men vi har gjennom mange år jobbet bevisst mot

rasisme, og for et godt skolemiljø. De konkrete tiltakene

vi har gjort er blant annet å innføre elevråd så tidlig som

fra 1. trinn, trivselsagenter i skolegården, diverse

sosiale arrangementer, elever som sitter i driftsstyret,

skolemiljøutvalget og det lokale ungdomsrådet, og

mottaksklasser som bevisst integreres i miljøet. Og for

dette arbeidet har vi de tre siste årene mottatt tittelen

«Årets elevråd» to ganger, og sett en merkbar nedgang i

mobbetallene basert på Elevundersøkelsen.

Til ære for Benjamin

Uansett om du sitter i elevrådet eller ikke, kan du som

elev alltid utgjøre en forskjell. Kanskje det er en idé å

snakke med en du kanskje ikke vanligvis omgås mye

med? Alle små og store tiltak som gjøres i hverdagen

bidrar i det store og det hele mye til et godt skolemiljø,

som til slutt også vil bidra til et mer åpent og

aksepterende samfunn. La oss skape et bedre sted å

leve til ære for Benjamin, og at hans historie aldri skal

gjenta seg.

 Artikkel:

Kanskje det er en idé å snakke med en du kanskje ikke

vanligvis omgås mye med?

Bildetekst: 10 år etter det rasistisk motiverte drapet på

15 år gamle Benjamin Hermansen i januar 2001, ble det

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2015 Kilde: Retriever
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arrangert fakkeltog for å minne unggutten fra

Holmlia. Over 5000 mennesker møtte opp på

Youngstorget for å stå sammen mot rasisme.

© Aftenposten
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Uranienborg skole har jobbet sys-
tematisk mot rasisme og mobbing. 
Derfor er de vinnere av årets Benja-
minpris.

– Det er fantastisk med anerkjennelse og 
veldig motiverende for oss, utbryter elev-
rådsleder Astrid Rose Hegnar (15) inne på 
rektors kontor. Der har hun vært mange 
ganger før, for på Uranienborg skole me-
ner ledelsen, med rektor Randi Tallaksen 
i spissen, at alle elevene har rett til å bli 
hørt.

 Egen ressursbank for elevene
Mandag mottok Astrid Benjaminprisen 
fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isak-
sen, på vegne av elevrådet ved Osloskolen 
med nærmere 700 elever. 

Prisen deles ut hvert år til skoler som 
utmerker seg med et systematisk arbeid 
mot rasisme og mobbing i skolen.

– Først og fremst er den til minne om et 
rasistisk og hårreisende drap på en gutt 
som ikke hadde gjort noe galt, sier Røe 
Isaksen.

Elevrådet har skrevet dagens hovedinn-
legg på Si ;D hvor de forklarer hvordan 
skolen jobber mot rasisme, diskrimine-
ring og fordommer på en daglig basis.

Et eksempel er at av i alt 180 elever på 
ungdomsskoletrinnene, er mellom 40 og 
50 involvert i skolens utvidede elevråd.

– Vi bestemte oss for å opprette en slags 

ressursbank for alle elevene som ville en-
gasjere seg og bidra i arbeidet, forteller 
rektoren. Hun mener involvering av elev-
ene er nøkkelen til at skolen lykkes.

Holdningsarbeid fra 1. trinn
– Man må ikke sitte i elevrådet for å delta 
i utviklingen av et godt skolemiljø. Er du 
glad i å bake og lage mat, kan du hjelpe 
til med driften av skolens kantine. Hvis 
du er idrettsfan kan du arrangere idretts-
dager og fotballturneringer for de andre 
elevene, forklarer Astrid.

Fra 2010 og til i dag har andelen elever 
som oppgir at de blir mobbet ved skolen, 
falt fra 10 til 2 prosent i den årlige Elevun-
dersøkelsen. På landsbasis oppgir 4,2 pro-
sent at de blir mobbet to-tre ganger i må-
nedene eller oftere, en tydelig nedgang 
fra årene før. 

– Helt fra 1. trinn jobber vi med å lage et 
godt skolemiljø, og gode holdninger er 
nok nøkkelen til at vi gjør det så bra på 
elevundersøkelser nå, skyter Martinus 
Enzell Tangen (15), også medlem av elev-
rådet, inn. 

– Vi prøver å skape samhold mellom 
elevene. For er det en ting vi mangler her 
på Frogner, så er det fritidsklubber og 
arenaer hvor vi kan møtes utenfor skole-
tid, fortsetter han videre.

Ingen typisk «vestkantskole»
Nå vil elevene oppfordre kunnskapsmi-
nisteren til å bevilge mer penger til fore-
byggende tiltak i alle landets skoler.

– Vi må starte med de yngste og fore-
bygge ekstreme holdninger som vi har 
sett mye av i mediene den siste tiden, sier 
Astrid. 

Astrid og Martinius ble overrasket da 
meldingene kom fra Kunnskapsdirekto-
ratet tidligere i januar. Ikke fordi de ikke 
har tro på eget arbeid, men fordi prisen 
kan deles ut til alle landets grunnskoler 
og videregående. Konkurransen har med 
andre ord vært hard.

– Denne prisen kan nok bryte med litt 
stereotyper, det er sikkert en del som tror 
at vi er en skikkelig «vestkantskole» med 
bare én nasjonalitet representert. Det er 
helt feil, for hos oss er det 54 ulike mors-
mål, sier Astrid.

– De jobber langsiktig
Kunnskapsminister Røe Isaksen skryter 
av skolens arbeid.

– De tenker systematisk og langsiktig, 
og har bevist at arbeid mot rasisme og 
mobbing ikke kan gjøres ved skippertak, 
sier han.

Han mener at innsatsen har vært god 
de siste årene i norsk skole, men at det 
ikke er «godt nok» når tusenvis av barn 
oppgir å mobbes på norske skoler hvert 
år. 

– Benjaminprisen er veldig viktig fordi 
den gir oppmerksomhet og anerkjen-
nelse til skoler som tar tak i denne viktige 
problematikken. Det er viktig å sikre at 
absolutt alle har en trygg skolehverdag 

hvor rettighetene deres blir ivaretatt, fort-
setter han.

Oppfordrer til midler og åpenhet
– Hva kan andre gjøre for å lykkes på 
samme måte som dere har gjort?

– Politikerne må helt klart bevilge øre-
merkede midler til antimobbe-arbeid. 
Skolehelsetjenesten må også være god, 
mener Astrid.

Det er rektor helt enig i. Hun vil gjerne 
at kunnskapsministeren gjeninnfører en 
obligatorisk «klassens time» på timepla-
nen igjen. I tillegg mener hun at foreldre-
ne må anerkjenne sin forpliktelse.

– Lærerne må også bli flinkere til å høre 
på elevene. Vi ser ofte bedre hvem som 
ikke har det så bra i klassen og hvem som 
er bråkmakerne, sier Martinius. 
Kamilla Amundsen Willix

TEMA

Her har mobbing og mistrivsel nesten forsvunnet

m Det er sikkert en del 
som tror at vi er en 

skikkelig «vestkantskole» 
med bare én nasjonalitet 
representert

Fra 2010 og til i dag har andelen elever som oppgir at de blir mobbet ved Uranienborg skolen, falt fra 10 til 2 prosent i den årlige Elevundersøkelsen. Elevrådsleder Astrid Rose Hegnar 
(15), rektor Randi Tallaksen og nestleder i elevrådet Martinus Enzell Tangen (15) er stolt av arbeidet skolen har lagt ned, og at de nå er tildelt årets Benjaminpris. 
FOTO: KAMILLA AMUNDSEN WILLIX

– Først og fremst er prisen til minne om et 
rasistisk og hårreisende drap på en gutt 
som ikke hadde gjort noe galt, sier kunn-
skapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fakta

Benjaminprisen
XX Prisen er oppkalt 
etter Benjamin 
Hermansen, som ble 
drept 15 år gammel 
den 26. januar 2001 
av erklærte nyna-
zister. Drapet var 
rasistisk motivert.
XX Deles ut hvert år til 
en skole som arbei-
der aktivt mot rasisme og diskriminering. 
XX HL-senteret (Senter for studier av Holo-
caust og livssynsminoriteter) administrer 
prisen i samarbeid med Utdanningsdirek-
toratet. 
XX Prisen er på 100 000 kroner, et diplom og 
en byste – delt ut av kunnskapsministe-
ren.

tema

Benjamin 
Hermansen
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Ikke fortell meg 
at jeg «bare er 
et barn!»
I det daglige blir ikke vi ungdommer tatt 
seriøst nok. Du kan være opptil 18-20 år, 
men du er fremdeles dum og ung. Vi blir 
fortalt at vi ikke har noen livserfaring, at 
vi ikke vet bedre, at det er bare noe vi sier 
og at vi ikke skal tro på alt vi leser. Kjære 
voksen, du som sier at vår mening er min-
dre verdt: Vi har kanskje ikke tre barn, 
nettopp gått på en knallhard skattesmell 
og vi betaler ikke bilforsikring, men spil-
ler ikke det som kommer ut av munnen 
vår en rolle likevel? Her i Norge er man 
myndig når man er fylt 18 år. Da er ver-
den i din hule hånd. Du kan få deg fører-
kortet, kjøpe alkohol, bo alene, du er din 
egen verge og listen går videre. Men hva 
med tiden før det? 

Dere sier til oss at vi «er bare et barn». 
Men vi er barn fordi loven sier vi er det. 
Det er ikke alltid meningen din eller ar-
gumentet ditt stemmer, kun fordi du er 
voksen. Jeg vil bli tatt seriøst! Hvis en ung-
dom spør om å komme i kontakt med for 
eksempel PPT via skolen flere ganger, sy-
nes jeg denne ungdommen skal bli hørt. 
Men det blir han ikke - ikke før mamma-
en stuper inn og kjefter ørene av dem på 
telefonen. Og da ordner alt seg! Møtet er 
satt neste uke, vær så god. Det er slik det 
har blitt, og det er slik det er, dessverre. 
Vi blir aldri hørt, men jeg vil at dere skal 
høre meg!
Maria (15) 

 Det er ikke alltid meningen din eller 
argumentet ditt stemmer, kun fordi du 
er voksen. Jeg vil bli tatt seriøst! skriver 
Maria (15).

Tusen takk for engasjementet!
I går feiret vi altså tiårsjubileum, og vi må 
bare konstatere at ungdomsavisen ble en 
suksess. Vi har fått så utrolig mange hygge-
lige og konstruktive tilbakemeldinger fra 
fjern og nær, og dem kan dere lese mer om 
på kultur side 7.

Men det er ikke vi som skal ta æren for at 
Si ;D er viktig for Aftenposten, også ti år et-
ter at siden ble lansert. Uten dere som leser 

oss og sender innlegg, ville vi ikke eksistert. 
Det brennende engasjementet deres, de 
kloke ordene og rørende, morsomme, in-
teressante og vonde historiene er det som 
gjør Si ;D til en så viktig arena.

Så i dag takker jeg dere og håper dere 
fortsetter å sende oss tanker og meninger 
om smått og stort.

Kommentar
Ingvild Berg
Si ;D-ansvarlig

Vi er stolte over at skolen vår i år 
er blitt tildelt Benjaminprisen, for 
vi har lagt ned en innsats for et 
godt, mangfoldig og aksepterende 
skolemiljø.

Det er viktig å ha klart for seg hvor-
for det er så ekstremt viktig å bekjem-
pe mobbing, rasisme og fordommer 
på en skole. For det er nemlig på skoler 
man legger grunnlaget for de holdnin-
gene alle elever tar med seg videre inn 
i livet, og det er derfor også ekstremt 
viktig å ha skoler som former indivi-
der til åpne, respekterende og inklude-
rende mennesker. Vi lever i et samfunn 
som bare blir mer og mer mangfoldig, 
bare på Uranienborg kan man finne 
54 forskjellige morsmål! Dette er helt 
klart noe positivt, som bidrar til et mye 

bredere spekter av blant annet livssyn, 
identiteter, kunnskap og holdninger. 

Til tross for at denne allsidigheten 
i grunnen er noe positivt, er det dess-
verre ikke slik at alle i samfunnet vårt 
klarer å leve sammen på en god måte. 
Mange av samfunnets minoriteter 
kan ofte føle seg trakassert eller mob-
bet på grunn av for eksempel etnisi-
tet, religion eller seksualitet. Det er 
helt tydelig at kampen mot diskrimi-
nering ikke er vunnet enda. Bare man 
skummer gjennom overskriftene i en 
hvilken som helst avis vil man finne 
referanser til den voksende muslim-
fiendtlige gruppen Pegida som i stor 
grad preger nyhetsbildet i disse dager. 
På landets skoler må denne problema-
tikken møtes, og vi må alle jobbe aktivt 
for å skape gode relasjoner til hveran-
dre, og på den måten fremme aksept.

Trivselsagenter 
Videre vil vi understreke at det ikke er 
uten grunn at nettopp Uranienborg i 
år har mottatt Benjaminprisen. Vi har, 
som Utdanningsdirektoratets krite-
rier tilsier, jobbet aktivt for forankring, 
involvering og synliggjøring. Dette er 
ikke noe som har skjedd over natten, 
men vi har gjennom mange år job-

bet bevisst mot rasisme, og for et godt 
skolemiljø. De konkrete tiltakene vi 
har gjort er blant annet å innføre elev-
råd så tidlig som fra 1. trinn, trivselsa-
genter i skolegården, diverse sosia-
le arrangementer, elever som sitter i 
driftsstyret, skolemiljøutvalget og det 
lokale ungdomsrådet, og mottaksklas-
ser som bevisst integreres i miljøet. 
Og for dette arbeidet har vi de tre siste 
årene mottatt tittelen «Årets elevråd» 
to ganger, og sett en merkbar nedgang 
i mobbetallene basert på Elevundersø-
kelsen. 

Til ære for Benjamin
Uansett om du sitter i elevrådet eller 
ikke, kan du som elev alltid utgjøre en 
forskjell. Kanskje det er en idé å snakke 
med en du kanskje ikke vanligvis om-
gås mye med? Alle små og store tiltak 
som gjøres i hverdagen bidrar i det 
store og det hele mye til et godt skole-
miljø, som til slutt også vil bidra til et 
mer åpent og aksepterende samfunn. 
La oss skape et bedre sted å leve til ære 
for Benjamin, og at hans historie aldri 
skal gjenta seg.
Astrid Rose Hegnar (15) 
og Martinius Enzell Tangen (15), 
elevrådet ved Uranineborg skole 

DAGENS

Små og store tiltak gjør oss til 
vinnere av Benjaminprisen

m Kanskje det er en 
idé å snakke med en 

du kanskje ikke vanligvis 
omgås mye med?

10 år etter det rasistisk motiverte drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen i januar 2001, ble det arrangert fakkeltog for å 
minne unggutten fra Holmlia. Over 5000 mennesker møtte opp på Youngstorget for å stå sammen mot rasisme. 
FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX 

Det koster deg så lite
La oss være ærlige. Vi trenger alle men-
nesker som kan støtte oss og ta vare på 
oss. Vi trenger alle gode ord og tanker. 
Ikke bare under mørketiden fra oktober 
til mars, men hver dag. Hver dag trenger 
vi støttespillere og medmennesker. Vi er 
jo bare mennesker, så hvorfor skal vi klare 
alt selv? Jeg håper at vi sammen denne vå-
ren kan bli flinkere til både å gi og motta 
hjelp. Smil til mannen i kassen på Rema, 
hold døren oppe for kolleger, og bli glad i 
deg selv. Det er sant at små ting kan gjøre 
store forskjeller i et menneskeliv. Du vet 
aldri hva jenta på bussen har opplevd, el-
ler hvordan postmannen sliter med å stå 
opp hver morgen. Så du, du som leser det-
te, ikke glem dette, da.
Karoline (15) 

Uranienborg skole har jobbet systematisk mot

rasisme og mobbing. Derfor er de vinnere av

årets Benjaminpris.

- Det er fantastisk med anerkjennelse og veldig

motiverende for oss, utbryter elevrådsleder Astrid

Rose Hegnar (15) inne på rektors kontor. Der har

hun vært mange ganger før, for på Uranienborg

skole mener ledelsen, med rektor Randi

Tallaksen i spissen, at alle elevene har rett til å

bli hørt.

Egen ressursbank for elevene

Mandag mottok Astrid Benjaminprisen fra

kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, på

vegne av elevrådet ved Osloskolen med nærmere

700 elever.

Prisen deles ut hvert år til skoler som utmerker

seg med et systematisk arbeid mot rasisme og

mobbing i skolen.

- Først og fremst er den til minne om et rasistisk

og hårreisende drap på en gutt som ikke hadde

gjort noe galt, sier Røe Isaksen.

Elevrådet har skrevet dagens hovedinnlegg på Si

;D hvor de forklarer hvordan skolen jobber mot

rasisme, diskriminering og fordommer på en

daglig basis.

Et eksempel er at av i alt 180 elever på

ungdomsskoletrinnene, er mellom 40 og 50

involvert i skolens utvidede elevråd.

- Vi bestemte oss for å opprette en slags

ressursbank for alle elevene som ville engasjere

seg og bidra i arbeidet, forteller rektoren. Hun

mener involvering av elevene er nøkkelen til at

skolen lykkes.

Holdningsarbeid fra 1. trinn

- Man må ikke sitte i elevrådet for å delta i utviklingen av

et godt skolemiljø. Er du glad i å bake og lage mat, kan

du hjelpe til med driften av skolens kantine. Hvis du er

idrettsfan kan du arrangere idrettsdager og

fotballturneringer for de andre elevene, forklarer Astrid.

Fra 2010 og til i dag har andelen elever som oppgir at

de blir mobbet ved skolen, falt fra 10 til 2 prosent i den

årlige Elevundersøkelsen. På landsbasis oppgir 4,2

prosent at de blir mobbet to-tre ganger i månedene eller

oftere, en tydelig nedgang fra årene før.

- Helt fra 1. trinn jobber vi med å lage et godt skolemiljø,

og gode holdninger er nok nøkkelen til at vi gjør det så

bra på elevundersøkelser nå, skyter Martinus Enzell

Tangen (15), også medlem av elevrådet, inn.

- Vi prøver å skape samhold mellom elevene. For er det

en ting vi mangler her på Frogner, så er det fritidsklubber

og arenaer hvor vi kan møtes utenfor skoletid, fortsetter

han videre.

Ingen typisk «vestkantskole»

Nå vil elevene oppfordre kunnskapsministeren til å

bevilge mer penger til forebyggende tiltak i alle landets

skoler.

- Vi må starte med de yngste og forebygge ekstreme

holdninger som vi har sett mye av i mediene den siste

tiden, sier Astrid.
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Astrid og Martinius ble overrasket da meldingene

kom fra Kunnskapsdirektoratet tidligere i januar.

Ikke fordi de ikke har tro på eget arbeid, men

fordi prisen kan deles ut til alle landets

grunnskoler og videregående. Konkurransen har

med andre ord vært hard.

- Denne prisen kan nok bryte med litt stereotyper,

det er sikkert en del som tror at vi er en skikkelig

«vestkantskole» med bare én nasjonalitet

representert. Det er helt feil, for hos oss er det

54 ulike morsmål, sier Astrid.

- De jobber langsiktig

Kunnskapsminister Røe Isaksen skryter av

skolens arbeid.

- De tenker systematisk og langsiktig, og har

bevist at arbeid mot rasisme og mobbing ikke

kan gjøres ved skippertak, sier han.

Han mener at innsatsen har vært god de siste

årene i norsk skole, men at det ikke er «godt

nok» når tusenvis av barn oppgir å mobbes på

norske skoler hvert år.

- Benjaminprisen er veldig viktig fordi den gir

oppmerksomhet og anerkjennelse til skoler som

tar tak i denne viktige problematikken. Det er

viktig å sikre at absolutt alle har en trygg

skolehverdag hvor rettighetene deres blir

ivaretatt, fortsetter han.

Oppfordrer til midler og åpenhet

- Hva kan andre gjøre for å lykkes på samme

måte som dere har gjort?

- Politikerne må helt klart bevilge øremerkede

midler til antimobbe-arbeid. Skolehelsetjenesten

må også være god, mener Astrid.

Det er rektor helt enig i. Hun vil gjerne at

kunnskapsministeren gjeninnfører en obligatorisk

«klassens time» på timeplanen igjen. I tillegg

mener hun at foreldrene må anerkjenne sin

forpliktelse.

- Lærerne må også bli flinkere til å høre på elevene. Vi

ser ofte bedre hvem som ikke har det så bra i klassen

og hvem som er bråkmakerne, sier Martinius.

 Artikkel:

Det er sikkert en del som tror at vi er en skikkelig

«vestkantskole» med bare én nasjonalitet representert

 Fakta:

Benjaminprisen

Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen, som ble

drept 15 år gammel den 26. januar 2001 av erklærte

nynazister. Drapet var rasistisk motivert.

Deles ut hvert år til en skole som arbeider aktivt mot

rasisme og diskriminering.

HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og

livssynsminoriteter) administrer prisen i samarbeid med

Utdanningsdirektoratet.

Prisen er på 100 000 kroner, et diplom og en byste -

delt ut av kunnskapsministeren.

Bildetekst: Fra 2010 og til i dag har andelen elever som

oppgir at de blir mobbet ved Uranienborg skolen, falt fra

10 til 2 prosent i den årlige Elevundersøkelsen.

Elevrådsleder Astrid Rose Hegnar (15), rektor Randi

Tallaksen og nestleder i elevrådet Martinus Enzell

Tangen (15) er stolt av arbeidet skolen har lagt ned, og

at de nå er tildelt årets Benjaminpris.|- Først og fremst er

prisen til minne om et rasistisk og hårreisende drap på

en gutt som ikke hadde gjort noe galt, sier

kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.|Benjamin

Hermansen

© Aftenposten
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Benjaminprisen til Uranienborg skole
Journalen. Publisert på nett 27.01.2015 14:29.
Ane Muladal og Margrethe Bakken.

Uranienborg skole mottar Benjaminprisen 2014

for sitt arbeid mot rasisme. jan 25 2011 - Stopp!

Ikke mobb! Dette her er kameraten min..

Stillheten i universitetsaulaen brytes av sang, de

hundretalls skoleelevene finner roen på

lillakledde stolrader og vender blikket mot

scenen. 4. klasse ved Uranienborg skole strekker

hendene i været i takt med musikken.

Et kor av lyse barnestemmer fyller salen, med

Edvard Munchs strålende sol som bakteppe. Den

siste tonen blir hengende i luften, før en fullsatt

sal bryter ut i applaus. Store som små,

skoleelever som ordførere, er samlet under

aulaens glasstak for å feire vinneren av

Benjaminprisen 2014.

Kunnskapsminister delte ut

Benjaminprisen deles årlig ut til en skole som har

utmerket seg i sitt arbeid mot rasisme og

diskriminering. I fjor vant Uranienborg den gjeve

prisen, og utmerkelsen ble mandag feiret med 4.

til 10. trinn.

Til stede var også ordfører Fabian Stang og

kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som

begge ble mottatt som rockestjerner av

skoleelevene. Sistnevnte sto for utdeling av

prisen, og tok seg tid til å hilse på flere

begeistrede publikummere på vei ned

midtgangen.

- Dette er en av de aller fineste og viktigste

tingene jeg gjør som kunnskapsminister.

Gratulerer med årets Benjaminpris! utbrøt

kunnskapsministeren fra scenen, til voldsom

applaus.

Han tok seg likevel tid til å trekke fram de triste

aspektene ved prisen. Stillheten bredte seg blant

oppsperrede barneøyne da kunnskapsministeren

fortalte om drapet på Benjamin Hermansen, som

ble drept på Holmlia for fjorten år siden.

Fornøyd elevrådsleder
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Astrid Rose Hegnar er elevrådsleder ved

Uranienborg skole, og fikk æren av å ta i mot

prisen.

- Vi er en skole med veldig mange forskjellige

nasjonaliteter, og vi har i mange år jobbet bevisst

med at vi ikke skal mobbe hverandre eller

komme med rasistiske utsagn, sier hun.

Elevrådslederen som satte pris på

anerkjennelsen forteller skolen har jobbet hardt

for å få til et tett samhold på skolen.

Tragisk historie - god feiring

Midt i salen, omgitt urolige klassekamerater,

sitter Elias Bjerknes og Herman Enzel-Tangen. 5.

klassingenes blikk flakker over salens

gråmarmorerte fliser og den stadig voksende

forsamlingen av barn.

Ekkoet av opprømte barnestemmer gjaller i

ørene. Ved synet av kameraet strekker de to

fingre i lufta. Passende nok - tegnet for fred.

- Benjaminprisen er en pris flinke skoler får når

de unngår mobbing og diskriminering, forteller

guttene ivrig, før oppmerksomheten avledes av

en dresskledd skikkelse inne ved søylegangen.

- Fabian Stang kommer! Ordføreren.

Femteklassingene var ikke helt sikre på hvem resten av

gjestene var. De fulgte likevel nøye med da

kunnskapsministeren fortalte historien om Benjamin, 15-

åringen som ble knivstukket og drept på bakgrunn av

hudfargen sin.

- Ut av denne tragiske historien kommer det hvert år en

feiring av alt det gode. Mangfold, respekt og toleranse.

Dette er en pris for å minnes og feire alt det flotte

arbeidet dere har gjort. Dere kan virkelig være stolte, sa

Røe Isaksen til skoleelevene.

Se utdrag fra kunnskapsministerens tale under:

Utdeling av Benjaminprisen i universitetsaulaen

© Journalen

Se webartikkelen på http://ret.nu/GPLZkGV9
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Uranienborg skole fikk Benjaminprisen
Utrop.no. Publisert på nett 27.01.2015 13:00.
Claudio Castello.

Arbeidet som ansatte, elever og foreldre på

Uranienborg skole legger ned i kampen mot

rasisme og antisemittisme er imponerende, sa

kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen da han

i går delte ut Benjaminprisen.

Over 500 elever jublet i det statsråden overrakte

en håndfull med elevrepresentanter den

prestisjefylte prisen. Utdelingen skjer i

forbindelse med at Hermansen ble knivdrept 26.

januar 2001 av nynazister.

Rektor Randi Elisabeth Tallaksen uttalte i

forbindelse med prisutdelingen at det har vært

viktig å inkludere elevene aktivt i arbeidet mot

rasisme.

Uten deres gode tips kan arbeidet aldri bli like

bra. Vi i skolen er stolte over det vi har oppnådd,

men vi skal fortsette å skape nye metoder i

arbeidet mot rasisme, mobbing og diskriminering.

Trist bakteppe Utdanningsministeren viste til det

triste bakteppet for prisen.

En ung gutt ble myrdet utelukkende på grunn av

sitt utseende. Fordi han hadde en annen

hudfarge enn de som tok livet av han, og fordi de

hadde bestemt seg for at det var grunn nok til å

hate ham. Nyheten traff meg den gang som et

knyttneveslag i magen, og forstatt er historien

om Benjamin en av de som best illustrerer hva vi

som samfunn ikke ønsker, og hva hat og rasisme

kan føre til.

Likevel har det ut av denne tragedien kommet

noe positivt.

I dag samles vi i en feiring av det gode. Vi feirer

det som skolen deres står for: inkludering,

respekt, toleranse og fellesskap. Hvis vi står

sammen hver dag, og tar stilling for de riktige

verdiene, så er det fullt mulig å hindre at slikt

skjer igjen.

Nyheten om drapet på Benjamin traff meg som et

knyttneveslag, sa utdanningsministeren Thorbjørn
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Røe Isaksen. Foto: Claudio Castello

Fokus på det gode miljøet Juryen besto i år av

har bestått av Marit Hermansen (lærer og

Benjamin Hermansens mor) og representanter fra

Likestillings- og diskrimineringsombudet,

Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet,

Foreldreutvalget for grunnopplæringen,

Elevorganisasjonen og Sametinget. Einar Ove

Standal (Utdanningsforbundet) har i år ledet

juryens arbeid.

Juryleder Einar Ove Standal understreket

viktigheten av at godt arbeid mot rasisme

begynner med å endre negative holdninger i

majoritetssamfunnet.

I vår begrunnelse heter det at Uranienborg

utmerker seg med kontinuerlig å stille spørsmål

om hvordan man får et godt miljø på skolen, og

stadig søke nye metoder og kunnskap for å finne

gode svar. Skolens arbeid mot rasisme og

diskriminering har vært solid, og innføringen av

en "trivselsagenda", hvor elevene selv, i tillegg til

lærere og foresatte har aktivt vært med i

beslutningsprosessen.

Tallaksen taler, mens et kor bestående av

Uranienborgs yngre elever står oppstilt, klare for

sitt sanginnslag. Foto: Claudio Castello

Nødt til å ta ansvar for fremtiden En av

elevrådsrepresentantene på Uranienborg sa det slik i sin

takketale:

Selv om dette er en dag hvor man skammer seg over at

en ungdom på 15 år betalte med livet, så kan man også

være stolt over vår skoles daglige arbeide mot rasisme

og diskriminering.

Benajamin hadde vært 29 år i år hvis han hadde fått

leve videre. Han ble like gammel som det jeg er nå. Vi er

nødt til å både se tilbake på tragedien, men også rette

blikket fremover og jobbe for et bedre samfunn.

Stolt skole: (f.v) Rektor ved Uranienborg skole Randi

Tallaksen, ordfører Fabian Stang, kunnskapsminister

Torbjørn Røe Isaksen, elevrådsleder Astrid Rose Hegnar,

juryleder Einar Ove Standal under utdelingen av årets

Benjaminpris. Foto: HL-Senteret

© Utrop.no

Se webartikkelen på http://ret.nu/LOubcljh
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Veiskille for antisemittismen i Europa
Aftenposten. Publisert på trykk 27.01.2015.
ERNA SOLBERG. Seksjon: Debatt.
Side: 15.
Del: 2.

Tirsdag 27. januar 2015 15| Debatt |

Årets Holocaust-markering er mer ak-
tuell enn på lang tid. Angrepet på den 
jødiske koscher-butikken i Paris fikk glo-
bal oppmerksomhet. Terroranslagene i 
Frankrike angriper grunnleggende ver-
dier som ytringsfrihet og religionsfrihet. 

Angrep på jødiske mål er dessverre 
ikke noe nytt i Europa. Mange husker 
kanskje anslaget mot det jødiske museet 
i Brussel i mai 2014. Antallet tilfeller av 
hatkriminalitet mot britiske jøder do-
blet seg i fjor. Hele Frankrike ble sjokkert 
da et jødisk par i desember ble bakbun-
det i sin egen leilighet. Kvinnen ble vold-
tatt og leiligheten ble robbet mens de 
bevæpnede mennene sa til dem: «You 
jews, you have the money». 

Jeg deler deres bekymring
Disse angrepene preger overskriftene en 
kort stund før hverdagen kommer tilba-
ke. Franske jøder har lenge vært bekym-
ret for banaliseringen av antisemittisme. 
Det er en bekymring jeg deler. 

Jeg blir bekymret når jeg hører om folk 
som bruker «jøde» som skjellsord. Jeg 
blir bekymret når jødiske menigheter i 
Norge forteller meg om sin frykt. Og jeg 
blir bekymret når jeg hører at franske og 
britiske jøder emigrerer fra Europa til Is-
rael for å føle seg trygge.

De norske jødiske menighetene har 
også gitt uttrykk for at de er redde etter 
hendelsene i Brussel og Paris. Sikkerhets-
rutinene er skjerpet. Det er forståelig at 
norske jøder føler frykt etter gjentatte 
angrep rettet mot jøder i Europa, men 
samtidig er det helt uakseptabelt at folk 

i vårt samfunn føler seg utrygge. Vi har 
et felles ansvar for å stå opp for den jø-
diske minoriteten. Det er urimelig at eu-
ropeiske jøder skal måtte svare for Isra-
els krigshandlinger på Gaza. Norge skal 
være et samfunn hvor alle skal føle seg 
trygge.

Vi må slå ned på intoleranse
Dessverre går dette inn i en trend der 
ulike minoriteter i Norge forteller om 
hatytringer med bakgrunn i religion og 
etnisitet. «Det går en vei fra hatefulle yt-
ringer, demonisering, stereotypier og 
konspirasjonsteorier til dehumanise-
ring», skriver Anne Sender, tidligere le-
der av Det Mosaiske Trossamfund og nå 
sekretariatsleder for Samarbeidsrådet 
for tros- og livssynssamfunn i Norge, i en 
kronikk i forbindelse med Krystallnat-
ten som vi markerer i november hvert år. 
Vi skal være lydhøre for bekymringene 
som blir fremsatt. Vi må ta dem alvorlig. 
Her må både majoritets- og minoritets-
befolkningen ta ansvar, og slå ned på in-
toleranse innad, så vel som mellom ulike 
miljøer.

27. januar markerer vi den årlige inter-
nasjonale Holocaustdagen. Dette er da-
gen hvor vi minnes et av de mørke kapit-
lene i norsk historie. På selve datoen 27. 
januar 1945 rykket sovjetiske styrker inn 
i konsentrasjonsleiren Auschwitz-Bir-
kenau. Datoen markerer avslutningen 
på den industrielle delen av nazistenes 
massemord på jødene og andre grupper 
under andre verdenskrig. Krigen fortsat-
te i enda tre måneder, og i denne perio-
den døde flere titalls tusen fanger i de så-
kalte dødsmarsjene. Holocaustdagen er 
en god anledning til å minne om noen 
grunnleggende problemstillinger vi må 
jobbe med i Norge i dag. 

Holocaustdagen skal være en årlig 
minnedag for ofrene etter hendelsene 
i andre verdenskrig, men den skal også 
minne oss om at trakassering og vold 
mot personer eller grupper basert på et-

nisitet eller religion er uakseptabelt. 
Som statsminister har jeg det siste året 

fokusert på hatytringer. I november i fjor 
inviterte jeg en rekke mennesker som 
var blitt utsatt for, eller jobber med, te-
maet hatytringer, til et møte. Vi fikk høre 
historier fra dem som ytrer seg i offent-
ligheten som utfordrer oss alle. «Hateful-
le ytringer og dehumanisering kommer 
forut for folkemord», minnet forstander 
Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund 
oss om i dette møtet. Våre holdninger 
til medmennesker og hvordan vi omta-
ler andre, er med på å forme samfunnet 
vårt. Vi må møte hatytringer med ytrin-
ger, vi må møte løgner med sannhet når 
de spres i sosiale medier, og si fra når 
kommentarfeltene oser av hat. 

Vårt ansvar for ytringer
Vi har et ansvar for å ytre oss på en måte 
som barn og unge kan lære av. Det kre-
ver en innsats fra oss alle som medmen-
nesker og samfunnsborgere. 26. januar 
2001 ble Benjamin Hermansen brutalt 
drept på Holmlia av nynazister. De siste 
årene har Benjaminprisen blitt utdelt på 
Holocaustdagen til en skole som har ut-
merket seg i innsatsen mot rasisme og 
diskriminering. Skoler over hele landet 
markerer Holocaustdagen som et ledd i 
et viktig holdningsskapende arbeid – et 
viktig arbeid vi alle kan la oss inspirere 
av.

Vi markerer Holocaustdagen for å 
minnes hvor galt det kan gå – for at vi 
aldri skal glemme. Og vi markerer for å 
diskutere grunnleggende problemstil-
linger i dagens samfunn. Antisemittisme 
er en av dem.

Vi må alle vise klar støtte til det jødiske 
samfunnet i Norge etter terrorangrepe-
ne i Paris. Den jødiske minoriteten skal 
ikke stå alene. Ingen minoritet skal stå 
alene. Norge skal være et trygt land å bo 
i for oss alle. 

Veiskille for anti- 
semittismen i Europa 

Holocaust-dagen. Vi har et felles ansvar for å stå opp for den jødiske 
minoriteten. Det er urimelig at europeiske jøder skal måtte svare for 
Israels krigshandlinger på Gaza.

tjenester, som Navarsete bruker 
som eksempel, har Norge ikke 
forpliktet seg til i forhandlinge-
ne. Vi kan fritt opprettholde of-
fentlige monopoler og bestem-
me om utenlandske bedrifter får 
tilgang på det norske markedet. 
De 50 TISA-landene represente-
rer ca. 70 prosent av verdens tje-
nestemarked på 4000 milliarder 
dollar. 

Eksport av tjenester er helt 
sentralt for verdiskaping og sys-
selsetting i Norge, særlig innen-
for skipsfart og maritime tje-
nester, energi, sjøforsikring og 
telekommunikasjon. 

Med fallende oljepriser blir 
utvikling av tjenesteeksporten 
enda viktigere for Norge for å 
sikre vår velferd.
Trond Helleland
stortingsrepresentant (H) 
Gunnar Gundersen
stortingsrepresentant (H) 

Jødehatet  
forsvant ikke
I dag er det FNs Holocaustdag til 
minne om de 6 millioner jøder 
som ble drept av nazistene. Ho-
locaust synes fjernt for mange. 
Tidligere denne måneden ble 
fire jøder drept i terrorangrepet 
mot det jødiske supermarkedet 
i Paris. Drap har også skjedd an-
dre steder.

Jøder spør seg om de har en 
fremtid i Europa. En av fire eu-
ropeiske jøder er redde for å bli 
identifisert som jøder. I Norge 
opplever jødiske barn ti ganger 
mer negative hendelser enn an-
dre barn.

Antisemittismen fra høyreek-
streme har ikke forsvunnet fra 
Europa, selv om det er bred poli-
tisk enighet om å bekjempe den. 
Vi må også våge å snakke om 
den «nye» antisemittismen i Eu-
ropa fra ytterliggående islamis-
ter. Også etniske europeere viser 
mer antisemittiske holdninger.

I Stortinget er antisemittisme 
satt på dagsordenen i de to siste 
budsjettforlikene med styrket 
arbeid i skolen og økt støtte til 
de jødiske museer. Kun halv-
parten av Oslo-elever forbinder 
Auschwitz og Holocaust med jø-
deforfølgelse. Det viser behovet 
for informasjon og årlig marke-
ring av Holocaustdagen på alle 
skoler.
Hans Olav Syversen
parlamentarisk nestleder, 
KrF 

Større rom for  
blasfemisk  
maktkritikk?
«Det trengs et større rom for å 
kritisere makten», sier Trine Skei 
Grande i Aftenposten 20. januar. 
Jeg regner med at Skei Grande 
også mener makten i Norge. Hva 
når «makten» lager lover som 
truer barnet i mors liv? 

Og hva med «makten» i Norge 
og mange andre land i Vesten 
som lager lover som svekker ek-
teskapet som en universell ord-
ning mellom mann og kvinne 
og den klassiske familieforstå-
else? 

Kan en her føre blasfemisk 
maktkritikk i form av «parodi, 
karikatur og hån»?
Norvald Yri
Lørenskog

Erna
Solberg
statsminister (H)

Debatt

Franske jøder har lenge vært bekymret for banaliseringen av antisemittisme. Det er en bekymring jeg deler, skriver statsminister 
Erna Solberg. «Jeg er en fransk jøde» ble vist på mange plakater etter terrorangrepene i Paris. FOTO: RONEN ZVULUN, REUTERS
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Holocaust-dagen. Vi har et felles ansvar for å stå

opp for den jødiske minoriteten. Det er urimelig

at europeiske jøder skal måtte svare for Israels

krigshandlinger på Gaza.

Årets Holocaust-markering er mer aktuell enn på

lang tid. Angrepet på den jødiske koscher-

butikken i Paris fikk global oppmerksomhet.

Terroranslagene i Frankrike angriper

grunnleggende verdier som ytringsfrihet og

religionsfrihet.

Angrep på jødiske mål er dessverre ikke noe nytt

i Europa. Mange husker kanskje anslaget mot det

jødiske museet i Brussel i mai 2014. Antallet

tilfeller av hatkriminalitet mot britiske jøder

doblet seg i fjor. Hele Frankrike ble sjokkert da et

jødisk par i desember ble bakbundet i sin egen

leilighet. Kvinnen ble voldtatt og leiligheten ble

robbet mens de bevæpnede mennene sa til dem:

«You jews, you have the money».

Jeg deler deres bekymring

Disse angrepene preger overskriftene en kort

stund før hverdagen kommer tilbake. Franske

jøder har lenge vært bekymret for banaliseringen

av antisemittisme. Det er en bekymring jeg deler.

Jeg blir bekymret når jeg hører om folk som

bruker «jøde» som skjellsord. Jeg blir bekymret

når jødiske menigheter i Norge forteller meg om

sin frykt. Og jeg blir bekymret når jeg hører at

franske og britiske jøder emigrerer fra Europa til

Israel for å føle seg trygge.

De norske jødiske menighetene har også gitt

uttrykk for at de er redde etter hendelsene i

Brussel og Paris. Sikkerhetsrutinene er skjerpet.

Det er forståelig at norske jøder føler frykt etter

gjentatte angrep rettet mot jøder i Europa, men

samtidig er det helt uakseptabelt at folk i vårt samfunn

føler seg utrygge. Vi har et felles ansvar for å stå opp for

den jødiske minoriteten. Det er urimelig at europeiske

jøder skal måtte svare for Israels krigshandlinger på

Gaza. Norge skal være et samfunn hvor alle skal føle

seg trygge.

Vi må slå ned på intoleranse

Dessverre går dette inn i en trend der ulike minoriteter i

Norge forteller om hatytringer med bakgrunn i religion og

etnisitet. «Det går en vei fra hatefulle ytringer,

demonisering, stereotypier og konspirasjonsteorier til

dehumanisering», skriver Anne Sender, tidligere leder av

Det Mosaiske Trossamfund og nå sekretariatsleder for

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge, i

en kronikk i forbindelse med Krystallnatten som vi

markerer i november hvert år. Vi skal være lydhøre for
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bekymringene som blir fremsatt. Vi må ta dem

alvorlig. Her må både majoritets- og

minoritetsbefolkningen ta ansvar, og slå ned på

intoleranse innad, så vel som mellom ulike

miljøer.

27. januar markerer vi den årlige internasjonale

Holocaustdagen. Dette er dagen hvor vi minnes

et av de mørke kapitlene i norsk historie. På

selve datoen 27. januar 1945 rykket sovjetiske

styrker inn i konsentrasjonsleiren Auschwitz-

Birkenau. Datoen markerer avslutningen på den

industrielle delen av nazistenes massemord på

jødene og andre grupper under andre

verdenskrig. Krigen fortsatte i enda tre måneder,

og i denne perioden døde flere titalls tusen

fanger i de såkalte dødsmarsjene.

Holocaustdagen er en god anledning til å minne

om noen grunnleggende problemstillinger vi må

jobbe med i Norge i dag.

Holocaustdagen skal være en årlig minnedag for

ofrene etter hendelsene i andre verdenskrig, men

den skal også minne oss om at trakassering og

vold mot personer eller grupper basert på

etnisitet eller religion er uakseptabelt.

Som statsminister har jeg det siste året fokusert

på hatytringer. I november i fjor inviterte jeg en

rekke mennesker som var blitt utsatt for, eller

jobber med, temaet hatytringer, til et møte. Vi

fikk høre historier fra dem som ytrer seg i

offentligheten som utfordrer oss alle. «Hatefulle

ytringer og dehumanisering kommer forut for

folkemord», minnet forstander Ervin Kohn i Det

Mosaiske Trossamfund oss om i dette møtet.

Våre holdninger til medmennesker og hvordan vi

omtaler andre, er med på å forme samfunnet vårt. Vi må

møte hatytringer med ytringer, vi må møte løgner med

sannhet når de spres i sosiale medier, og si fra når

kommentarfeltene oser av hat.

Vårt ansvar for ytringer

Vi har et ansvar for å ytre oss på en måte som barn og

unge kan lære av. Det krever en innsats fra oss alle som

medmennesker og samfunnsborgere. 26. januar 2001

ble Benjamin Hermansen brutalt drept på Holmlia av

nynazister. De siste årene har Benjaminprisen blitt utdelt

på Holocaustdagen til en skole som har utmerket seg i

innsatsen mot rasisme og diskriminering. Skoler over

hele landet markerer Holocaustdagen som et ledd i et

viktig holdningsskapende arbeid - et viktig arbeid vi alle

kan la oss inspirere av.

Vi markerer Holocaustdagen for å minnes hvor galt det

kan gå - for at vi aldri skal glemme. Og vi markerer for å

diskutere grunnleggende problemstillinger i dagens

samfunn. Antisemittisme er en av dem.

Vi må alle vise klar støtte til det jødiske samfunnet i

Norge etter terrorangrepene i Paris. Den jødiske

minoriteten skal ikke stå alene. Ingen minoritet skal stå

alene. Norge skal være et trygt land å bo i for oss alle.

Bildetekst: Franske jøder har lenge vært bekymret for

banaliseringen av antisemittisme. Det er en bekymring

jeg deler, skriver statsminister Erna Solberg. «Jeg er en

fransk jøde» ble vist på mange plakater etter

terrorangrepene i Paris.

© Aftenposten
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Benjaminprisen 2014: Lærerne får æren for tildelingen
Utdanning. Publisert på nett 26.01.2015 17:32.
sonja holterman.

Uranienborg skole i Oslo fikk Benjaminprisen, og

rektor mener det er mye takket være lærerne ved

skolen. Jan Eggum er far til en elev på

Uranienborg skole og sang Kor e' alle helter hen

sammen med elevene i fjerde klasse.

Foto: Sonja Holterman

Her er mobbefritt sang 4.-klassingene ved

Uranienborg skole i Universitets aula mandag. De

hadde nesten rett, for skolen deres er årets

vinner av Benjaminprisen, blant annet for sitt

arbeid mot mobbing. Skoleundersøkelser for

noen år tilbake viste at mobbeproblemet ved

skolen var ganske stort, men nå er det bare

veldig få elever som opplever at de er utenfor.

Skolen har fått med seg foreldre og elever i

kampen for et godt miljø for alle. Men i

åpningstalen sin sa rektor Randi Tallaksen at det

er lærerne ved skolen som har æren for at

Uranienborg får prisen i år.

- Lærene er de viktigste for å få et godt miljø. Jeg

heier på lærerne, sa Randi Tallaksen fra

talerstolen.

Imponert minister

Elever ved skolen ønsket kunnskapsministeren

velkommen til podiet, og presenterte han som

vår kjekke, unge kunnskapsminister.

- Den beste programlederen jeg har hørt, sa en

smilende Torbjørn Røe Isaksen da han entret

scenen. Isaksen var imponert over mer enn

programledelsen.

- Dere arbeider aktivt mot mobbing,

antisemittisme, rasisme og utestenging, sa

kunnskapsministeren da han delte ut prisen.

Oslo-skolen får prisen for måten de har jobbet

mot rasisme i mange år. Han mener skolen har

gjort et godt forebyggende arbeid med å fokusere

på majoritetssamfunnets holdninger og

fordommer.
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Rasistisk motivert drap

Benjaminprisen deles ut en gang i året til en

skole som arbeider aktivt mot rasisme og

diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin

Hermansen, som ble drept av nynazister i 2001.

Benjamin var 15 år, og drapet var rasistisk

motivert. Prisen Uranienborg skole får, er på

100.000 kroner, et diplom og en miniatyr av

minnesmerket over Benjamin Hermansen, som står på

Holmlia i Oslo.

© Utdanning

Se webartikkelen på http://ret.nu/dkRtgFJU

Nyhetsklipp - Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2015 Kilde: Retriever

Side 15 av 32



Benjaminprisen til Uranienborg skole
Utdanningsforbundet. Publisert på nett 26.01.2015 16:16.

opprettet Uranienborg skole i Oslo er tildelt

Benjaminprisen 2014. Kunnskapsminister

Torbjørn Røe Isaksen delte ut Benjaminprisen til

Uranienborg skole for arbeidet deira mot

rasisme, antisemittisme og mobbing.

Uranienborg er ein barne- og ungdomsskole i

bydel Frogner i Oslo med 680 elevar. 54 språk og

50 nasjonalitetar er representerte på skolen, og

Uranienborg får prisen for det langsiktige arbeidet

for å skape eit godt skole- og elevmiljø.

- De er opptekne av og arbeider aktivt mot

mobbing, antisemittisme, rasisme og

utestenging. Alle blir teke med i arbeidet, og de

leitar heile tida etter nye og betre måtar for å

sikre at Uranienborg skal vere ein skole der alle

har det bra, sa kunnskapsministeren under

utdelinga 26. januar.

- Viser veg Røe Isaksen streka under at skolen

har ei viktig rolle å spele i arbeidet med å komme

til livs hat mot andre hudfargar, religionar, og

meiningar.

- Ein skole som jobbar systematisk, skikkeleg og

langsiktig mot mobbing og rasisme, vil vere betre

førebudd dersom det kjem til konfliktar og

problem mellom elevar. Dette har Uranienborg

skole skjønt, og dei viser veg for andre, sa

Torbjørn Røe Isaksen.

Grunngivinga til juryen Elevar, lærarar, leiing og

føresette ved Uranienborg skole i Oslo har over

fleire år stilt seg spørsmålet: Korleis kan vi lage

eit godt psykososialt elevmiljø for alle, fritt for

rasisme, antisemittisme, mobbing og

utestenging? Arbeidet ved skolen viser at svara

dei har funne, er å involvere alle ved skolen,

systematisk ha spørsmålet framme agendaen,

stadig styrke metodane og leite etter nye

metodar, og merksemd om haldningar og

fordommar mellom majoritetselevar. For dette

arbeidet er Uranienborg skole tildelt

Benjaminprisen for 2014, heiter det blant anna i

grunngjevinga frå juryen.
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Om Benjaminprisen Prisen blir delt ut kvart år til

ein skole som arbeider aktivt og langsiktig mot

rasisme og diskriminering. Prisen er kalla opp

etter Benjamin Hermansen, som 15 år gamal blei

offer for eit rasistisk motivert drap utført av

nynazistar på Holmlia den 26. januar 2001.

Prisen er på 100.000 kronar, eit diplom og ein

miniatyr av minnesmerket over Benjamin

Hermansen som står på Holmlia i Oslo.

Juryen for Benjaminprisen er samansett av Marit

Hermansen (lærar og mor til Benjamin

Hermansens) og representantar frå Likestillings- og

diskrimineringsombodet, Antirasistisk Senter,

Utdanningsforbundet, Foreldreutvalet for

grunnopplæringa, Elevorganisasjonen og Sametinget.

© Utdanningsforbundet

Se webartikkelen på http://ret.nu/A3QieAec
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«Vi er helt avhengig av å lykkes i arbeidet mot mobbing»
Aftenposten. Publisert på trykk 26.01.2015.
Kristin Høiland. Seksjon: Osloby.
Side: 24.
Del: 2.

SE SIDE 15-17

Folkeskikk, omsorg og toleranse 
er viktige mål for alt elever og 
lærere ved Uranienborg skole 
gjør, forteller rektor Randi Tal-
laksen.

– Vi er veldig stolte av at vår 
skole blir tildelt årets Benjamin-
pris, og at arbeidet vi gjør blir 
verdsatt. Mange tror at dette er 
et område med kun «vellykket 
øvre middelklasse» – men vi har 
et veldig sammensatt miljø. Våre 
elever snakker 54 språk, og i til-
legg til våre ordinære elever har 
vi to mottaksgrupper med elev-
er fra mange ulike land og religi-
oner. Vår skole er helt avhengig 
av å lykkes i arbeidet mot mob-

bing, rasisme og antisemittisme 
og alle typer utestengning. Vi 
satser mye på tiltak for å styrke 
samhold og inkludering – og 
samarbeider med både foreldre 
og lokalpolitikere.

– Hva gjør dere for å få til dette 
i hverdagen?
– Både elevrådene og lærerkol-
legiet har mobbing og diskrimi-
nering som tema jevnlig – og en 
lærercoach følger dette arbeidet 
og rapporterer til skolens ledel-
se. Elevrådet har samtaler med 
rektor minst en gang i måne-
den, der skolemiljøet, utesten-
ging og rasisme er blant tema-

ene. Dette er nedfelt i skolens 
plattform. Elevrådet har også 
laget et hefte sammen med UNI-
CEF « Om å bry seg», og vant Elev-
rådsprisen 2012 for sitt arbeid 
mot mobbing og utestenging. 

– Hvordan får dere « alle 
med»?
– Vi har markeringer som alle 
elever, lærere og foreldre kan 
delta i flere ganger i året – der 
folkeskikk, omsorg og toleranse 
blir fremhevet. I planlegging og 
gjennomføring av markeringer 
som FN-dagen, menneskerettig-
hetsdagen og viktige religiøse 
høytider, er alltid elevene inklu-

I dag får Uranienborg skole, med rektor Randi Tallaksen i  
spissen, Benjaminprisen for sitt arbeid mot mobbing og rasisme.

– Mitt ansvar er å se helheten og alle elevers beste, sier 
rektor Randi Tallaksen ved Uranienborg skole.  
ALLE FOTO: KRISTIN HØILAND

Stilling: Rektor ved Urani-
enborg skole
Aktuell: Uranienborg skole 
mottar årets Benjaminpris 
i Oslo rådhus i dag, og 
prisen deles ut av statsråd 
Torbjørn Røe Isaksen. 

Hvor: På rektors kontor

På menyen: Svart 
kaffe og kjeks

dert i arbeidet – og lærerne har 
det siste året vært fordelt på fel-
lesskapsgrupper som planleg-
ger og gjennomfører markerin-
gene. Lærerne er også ansvarlige 
for at « Urra-tonen» er tydelig i 
klasserommene.

– Dere forsøker å få til «Urra»-
tonen. Hva går det ut på?
– Det er syv punkter som defi-
nerer hvordan våre elever og 
lærere skal opptre i hverdagen, 
ved å få andres dag til å bli su-
per, få andre i godt humør, våge 
å stå imot hvis noen blir plaget 
og våge å si ifra når noe er galt. 
Vi skal være inkluderende, om-
tenksomme og engasjerte.

– Har dette ført til bedring av 
miljøet ved skolen?
– Ifølge Elevundersøkelsen gikk 
mobbingen ved skolen ned fra 
vel 9 prosent i 2011 til ca. 2 pro-
sent i 2012, og det har holdt seg 
der siden. For å bedre miljøet 
enda mer, og få flest mulig elev-
er til å trives og føle seg inklu-
dert, har vi det siste året startet 
med trivselsledere i skolegården 
for elever i 5. til 7. klasse. Vi vil 
motvirke utestengning med at 
trivselsledere setter i gang aktivi-
teter som alle kan være med på i 
friminuttene. Vi har også oppret-
tet en « tenketank» for å finne ut 
hva vi skal se etter for å oppdage 
mobbing og rasisme ved skolen. 

«Vi er helt avhengig  
av å lykkes i arbeidet 
mot mobbing»

Viktige stikkord for Uranienborg skole er respekt, om-
sorg og toleranse – en del av det de kaller « Urra-tonen».

Mobbingen ved skolen gikk ned fra ni til to prosent fra 
2011-2012 - sånt blir det pris av.

EN KAFFE MED

Randi Tallaksen og 
journalist 

Kristin Høiland

SALAT OG SÅNT.  Sally Renshaw har 
laget en app som hjelper deg finne 
veganvennlige spisesteder i Oslo. 
 OSLOBY • SIDE 16–17

CARL BERNERS PLASS
Jarle Hagen

“Sving inn
Hekkveien 5. På baksiden
finner du Skulpturparken

som tilhører Norsk
Billedhoggerforening.”

Se flere tips til hva du kan gjøre i Oslo og
Akershus uten bil på 4000holdeplasser.no

En kaffe med

I dag får Uranienborg skole med rektor Randi

Tallaksen i spissen Benjaminprisen for sitt arbeid

mot mobbing og rasisme.

Folkeskikk, omsorg og toleranse er viktige mål for

alt elever og lærere ved Uranienborg skole gjør,

forteller rektor Randi Tallaksen.

-Vi er veldig stolte av at vår skole blir tildelt årets

Benjaminpris, og at arbeidet vi gjør blir verdsatt.

Mange tror at dette er et område med kun

«vellykket øvre middelklasse» - men vi har et

veldig sammensatt miljø. Våre elever snakker 54

språk, og i tillegg til våre ordinære elever har vi to

mottaksgrupper med elever fra mange ulike land

og religioner. Vår skole er helt avhengig av å

lykkes i arbeidet mot mobbing, rasisme og

antisemittisme og alle typer utestengning. Vi

satser mye på tiltak for å styrke samhold og

inkludering - og samarbeider med både foreldre

og lokalpolitikere.

-Hva gjør dere for å få til dette i hverdagen?

-Både elevrådene og lærerkollegiet har mobbing

og diskriminering som tema jevnlig - og en

lærercoach følger dette arbeidet og rapporterer til

skolens ledelse. Elevrådet har samtaler med

rektor minst en gang i måneden, der

skolemiljøet, utestenging og rasisme er blant

temaene. Dette er nedfelt i skolens plattform.

Elevrådet har også laget et hefte sammen med

UNICEF « Om å bry seg», og vant Elevrådsprisen

2012 for sitt arbeid mot mobbing og utestenging.

-Hvordan får dere « alle med»?

-Vi har markeringer som alle elever, lærere og

foreldre kan delta i flere ganger i året - der

folkeskikk, omsorg og toleranse blir fremhevet. I

planlegging og gjennomføring av markeringer som

FN-dagen, menneskerettighetsdagen og viktige religiøse

høytider, er alltid elevene inkludert i arbeidet - og

lærerne har det siste året vært fordelt på

fellesskapsgrupper som planlegger og gjennomfører

markeringene. Lærerne er også ansvarlige for at « Urra-

tonen» er tydelig i klasserommene.

-Dere forsøker å få til «Urra»-tonen. Hva går det ut på?

-Det er syv punkter som definerer hvordan våre elever og

lærere skal opptre i hverdagen, ved å få andres dag til å

bli super, få andre i godt humør, våge å stå imot hvis

noen blir plaget og våge å si ifra når noe er galt. Vi skal

være inkluderende, omtenksomme og engasjerte.

-Har dette ført til bedring av miljøet ved skolen?

-Ifølge Elevundersøkelsen gikk mobbingen ved skolen

ned fra vel 9 prosent i 2011 til ca. 2 prosent i 2012, og
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det har holdt seg der siden. For å bedre miljøet

enda mer, og få flest mulig elever til å trives og

føle seg inkludert, har vi det siste året startet

med trivselsledere i skolegården for elever i 5. til

7. klasse. Vi vil motvirke utestengning med at

trivselsledere setter i gang aktiviteter som alle

kan være med på i friminuttene. Vi har også

opprettet en « tenketank» for å finne ut hva vi

skal se etter for å oppdage mobbing og rasisme

ved skolen.

Mobbingen ved skolen gikk ned fra ni til to

prosent fra 2011-2012 - sånt blir det pris av.

Stilling: Rektor ved Uranienborg skole

Aktuell: Uranienborg skole mottar årets

Benjaminpris i Oslo rådhus i dag, og prisen deles

ut av statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

Hvor: På rektors kontor

På menyen: Svart kaffe og kjeks

EN KAFFE MED

Randi Tallaksen og journalist Kristin Høiland

Bildetekst: -Mitt ansvar er å se helheten og alle elevers

beste, sier rektor Randi Tallaksen ved Uranienborg

skole.

Viktige stikkord for Uranienborg skole er respekt, omsorg

og toleranse - en del av det de kaller « Urra-tonen».

© Aftenposten
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Spørsmål fra denne uken
Aftenposten. Publisert på trykk 17.01.2015. Seksjon: Helg.
Side: 27.
Del: 1.

Lørdag 17. januar 2015 27| Lørdag |

Spørsmål  
fra denne uken
1  Kulden stoppet skolebussene, men 

skolene stengte ikke da temperaturen 
krøp under – ja, hvor kaldt var det i 
Karasjok klokken syv mandag? 

2 Hvilken film ble kåret til årets beste 
under Golden Globe-utdelingen? 

3  George Clooney ble hedret med æres-
pris under Golden Globe. Hvem,  
foruten sin nye kone, hyllet han fra 
scenen? 

4  Hva er navnet på den antimuslimske 
organisasjonen som arrangerte  
demonstrasjon i Oslo? 

5 Danmarks kronprins har vært ute i 
hardt vær. Hva måtte han beklage? 

6 Hva heter den svenske filmstjernen 
som døde søndag? 

7 Kronprinsparet var med på åpningen i 
Tøyenparken, men hva kalles temaåret 

vi er inne i?  

8 Hva heter fotballfruen som har fått 
kritikk for bloggen sin? 

9 Hvilken Oslo-skole ble tildelt  
Benjaminprisen? 

10 Hvilket tema topper klage- 
statistikken til NRK? 

11  Hvilken norsk musiker fikk  
oppdraget å avslutte sommerens  
Øya-festival?  

12 Hvilken soloartist har solgt flere 
plater enn Elvis i USA?  

13 Hvilken fotballspiller ble tildelt den 
prestisjetunge Gullballen? 

14 Hva er navnet på prisen som bare 
kalles Oscar? 

15  Hva blir den offisielle betegnelsen 
på 1. divisjon i fotball kommende 
sesong?

SVAR: 

«Jeg kan spille ‘Styggen på ryggen’ 
hver dag, jeg, helt til de drar meg  
ut av pianobaren»
OnklP

Kvelden før var han på konjakksmaking, men OnklP er i godt humør. – Med en gang jeg tok av meg cap’n, begynte alenemødrene 
å like Instagram’n min. Nå har jeg ny haircut også. Hvis vi ikke vinner noen spellemannpris, så bare fakturerer vi Adam og Eva i 
Grønlandskvartalet. 

1.  Temperaturen var nede i 41,8 blå grader. 
2.  Oppvekstdramaet Boyhood ble kåret til beste 

film under Golden Globe-utdelingen.
3.  Skuespiller George Clooney hyllet satirebladet 

Charlie Hebdo da han fikk Cecil B. DeMille-
prisen for sin innsats for filmen.

4.  Pegida er navnet på den antimuslimske orga-
nisasjonen. I flere tyske byer ble organisasjo-
nen møtt med store motdemonstrasjoner.  

5.  Kronprinsen kjørte over Storebæltsbroen selv 
om broen var stengt på grunn av sterk storm.

6.  Anita Ekberg, godt kjent for badescenen i Fo-
tana di Trevi (Fellini-filmen La dolce vita), 
døde i Roma.

7.  2015 er Friluftslivets år.
8.  Caroline Berg Eriksen ble møtt med kritikk for 

kommentar-juks, blant annet fra ektemannen, 
på sin populære blogg.

9.  Uranienborg skole ble tildelt Benjaminprisen 
for skolens arbeid mot rasisme og diskrimi-
nering.

10.  Banning er noe av det NRK får mest klager 
på, men i fjor var det dekningen av Gazakri-
gen som kom øverst på klagestatistikk. 

11.  Susann Sundfør får «headline» på Øya i år, 
hun spiller avslutningskonserten siste dag.

12.  Countrystjernen Garth Brooks har nå solgt 
flere skiver enn Elvis i USA.

13.  Christiano Ronaldo fikk Gullballen for andre 
år på rad og tredje gang totalt.

14.  Oscar-prisene heter egentlig Academy of 
Motion Picture Arts and Sciences Award.

15.  1 divisjon skal kommende sesong hete OBOS-
ligaen. 

1 Kulden stoppet skolebussene, men skolene

stengte ikke da temperaturen krøp under - ja,

hvor kaldt var det i Karasjok klokken syv

mandag? 2 Hvilken film ble kåret til årets beste

under Golden Globe-utdelingen? 3 George

Clooney ble hedret med

ærespris under Golden Globe. Hvem, foruten sin

nye kone, hyllet han fra scenen?

4 Hva er navnet på den antimuslimske

organisasjonen som arrangerte demonstrasjon i

Oslo?

5 Danmarks kronprins har vært ute i hardt vær.

Hva måtte han beklage?

6 Hva heter den svenske filmstjernen som døde

søndag?

7 Kronprinsparet var med på åpningen i

Tøyenparken, men hva kalles temaåret vi er inne

i?

8 Hva heter fotballfruen som har fått kritikk for

bloggen sin?

9 Hvilken Oslo-skole ble tildelt Benjaminprisen?

10 Hvilket tema topper klage- statistikken til

NRK?

11 Hvilken norsk musiker fikk oppdraget å

avslutte sommerens Øya-festival?

12 Hvilken soloartist har solgt flere plater enn

Elvis i USA?

13 Hvilken fotballspiller ble tildelt den

prestisjetunge Gullballen?

14 Hva er navnet på prisen som bare kalles

Oscar?

15 Hva blir den offisielle betegnelsen på 1.

divisjon i fotball kommende sesong?

SVAR:

1. Temperaturen var nede i 41,8 blå grader.

2. Oppvekstdramaet Boyhood ble kåret til beste film

under Golden Globe-utdelingen.

3. Skuespiller George Clooney hyllet satirebladet Charlie

Hebdo da han fikk Cecil B. DeMille-prisen for sin innsats

for filmen.

4. Pegida er navnet på den antimuslimske

organisasjonen. I flere tyske byer ble organisasjonen

møtt med store motdemonstrasjoner.

5. Kronprinsen kjørte over Storebæltsbroen selv om

broen var stengt på grunn av sterk storm.

6. Anita Ekberg, godt kjent for badescenen i Fotana di

Trevi (Fellini-filmen La dolce vita), døde i Roma.

7. 2015 er Friluftslivets år.
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8. Caroline Berg Eriksen ble møtt med kritikk for

kommentar-juks, blant annet fra ektemannen, på

sin populære blogg.

9. Uranienborg skole ble tildelt Benjaminprisen

for skolens arbeid mot rasisme og diskriminering.

10. Banning er noe av det NRK får mest klager

på, men i fjor var det dekningen av Gazakrigen

som kom øverst på klagestatistikk.

11. Susann Sundfør får «headline» på Øya i år,

hun spiller avslutningskonserten siste dag.

12. Countrystjernen Garth Brooks har nå solgt flere

skiver enn Elvis i USA.

13. Christiano Ronaldo fikk Gullballen for andre år på

rad og tredje gang totalt.

14. Oscar-prisene heter egentlig Academy of Motion

Picture Arts and Sciences Award.

15. 1 divisjon skal kommende sesong hete OBOS-ligaen.

© Aftenposten
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Ønsker samarbeid, 
men gjør lite
93 prosent av kommunene ønsker å styrke sam-
arbeidet med frivillige organisasjoner. Samtidig 
har 60 prosent av kommunene ingen planer om å 
bruke MER RESSURSER på frivillighet.

32 prosent av kommunene opp-
gir at de har en frivillighetspo-
litikk viser en ny undersøkel-
se som er utført av Frivillighet 
Norge og KS i slutten av 2014. 

– Alle vil ha kake, men in-
gen vil bake. Kommunene kan 
ikke forvente tettere samarbeid 
med frivilligheten uten å legge 
krefter i det, sier generalsekre-
tær Birgitte Brekke i Frivillighet 
Norge. 

– Hva bør kommuner gjøre 
konkret for å styrke frivillighet i 
sin kommune?

– De bør kartlegge frivillig-
heten i sin egen kommune, det 
har veldig få kommuner gjort. 
Så bør de utvikle en frivillig-
hetspolitikk der de sier hvil-
ke visjoner de har for vekst og 
utvikling for den frivilligheten 
som faktisk finnes, sier Brekke 
og trekker fram bydelen Veitvet 
i Oslo som ett eksempel.

– De trodde at frivilligheten 
var død, men fant ut at det var 
fullstendig feil da de foretok en 
kartlegging. Det fantes mas-
sevis av små lag og foreninger 
som ikke hadde kontakt med 
hverandre og som heller ikke 
søkte om noen midler. Bydelen 
opprettet et kontor der lage-
ne og foreningene blant annet 
kunne låne PC og møtelokaler. 
Nå har bydelen fått et mer le-
vende organisasjonsliv med fle-
re medlemmer. 

– Mangler kunnskap
Myndighetene har i flere år 
pekt på at frivillighet vil bli vikti-
gere i årene som kommer, blant 
annet for å møte eldrebølgen. 
I stortingsmeldingen «Morgen-
dagens omsorg» fra 2013 vars-
let den rødgrønne regjeringen 
en nasjonal strategi for frivil-
lighet. I folkehelseloven heter 
det at «Kommunen skal legge 
til rette for samarbeid med fri-
villig sektor» og Hagenutvalget 
mente at frivillige bør få aktiv 
rolle. Birgitte Brekke tror man-

ge kommuner mangler en frivil-
lighetspolitikk fordi de mangler 
kunnskap om frivillighet.

– Det er et veldig stort para-
doks at kommunene ikke sat-
ser mer på frivillighet på tross 
av at bevisstheten om frivillig-
het har økt de siste årene. Det 
er fortsatt for mange gode ord 
og for lite handling. Vi tror vel-
dig mange kommuner man-
gler kunnskap om de frivilliges 
funksjon i samfunnet og om-
fanget av frivillighet.  

– Kanskje kommunene funge-
rer bra uten frivillighet?

– Frivillighet er helt avgjø-
rende for å bygge et levende 
nærmiljø der innbyggerne har 
kontakt med hverandre. Frivil-
ligheten er også veien til delta-
kelse i lokaldemokratiet og in-
kludering. 

Frivillighet Norge er et sam-
arbeidsforum for mer enn 280 
frivillige organisasjoner i Nor-
ge.

BERIt almEnDInGEn, 480 33 259
 berit@kommunal-rapport.no

Slik skal de få 
barna gjennom 
videregående
Arbeidet med å styrke SAMARBEIDET 
mellom barnevernet og skolen er i gang. 
Fem fylkeskommuner og Bufetat har en plan.
Kun fire av ti barn som har hatt 
tiltak fra barnevernet gjennom-
fører videregående skole, ifølge 
Bufdir. Derfor har Bufetat Re-
gion sør og fem fylkeskommu-
ner (Aust-Agder, Vest-Agder, 
Buskerud, Telemark, Vestfold) 
gått sammen om å bedre samar-
beidet mellom skole- og barne-
vernsmyndighetene, slik at barn 
og unge som er i barneverninsti-
tusjon nå får en bedre skolegang.

Forplikter
Retningslinjene myndighetene 
har utarbeidet klargjør hvem 
som har ansvaret for barnet til 
enhver tid og er forpliktende for 
både skole- og barnevernsmyn-
dighetene.

– For å sikre at barn og unges 
skolerettigheter blir ivaretatt har 
vi faste samarbeidsmøter med 
utdanningsdirektørene i de fem 
fylkeskommunene vi samarbei-
der med. Denne samarbeidsav-
talen er et resultat av dette gode 
samarbeidet over tid, sier regi-
ondirektør Ellen Ølness Nadim i 
Bufetat region sør til Kommunal 
Rapport.

Målet er ifølge Nadim at alle 
barn og unge i barneverntiltak 
skal få et skoletilbud, og oppføl-
ging av skolearbeidet, på lik lin-
je med alle andre barn og unge. 
Hun opplyser at det er skolean-
svarlige på alle barnevernsinsti-
tusjonene som vil følge opp ar-
beidet.

Ett av problemene i dag er at 
barnevernsbarn blir flyttet rundt 
omkring og får derfor oppstykket 
og mangelfull skolegang.

Bernt Skutlaberg, utdannings-
sjef i Aust-Agder fylkeskommu-
ne, mener forskjellige forvalt-
ningsregimer og kulturer kan by 
på samarbeidsutfordringer, slik 
at overføringsrutinene ikke blir 
gode nok.

– Derfor er det viktig å få dis-
se retningslinjene på plass. Det 
er viktig å få på plass hvem som 

har ansvar for hva, understreker 
Skutlaberg.

Klarere krav
Bakgrunnen for samarbeidspro-
sjektet er Bufdirs skolerapport 
som kom i høst. Den konklude-
rer med at barn og unge i barne-

vernet, både hjemmeboende og 
de under barnevernets omsorg, 
altfor lenge har fått mangelfull 
skolegang og hatt dårligere skole-
prestasjoner enn nødvendig.

For at barn i barnevernet skal 
lykkes med å utdanne seg, må 
det ifølge Bufdir blant annet stil-
les langt klarere krav og forvent-
ninger til deres skoleprestasjo-
ner.

Bufdir har nå satt i gang en 
langsiktig skolesatsing for hand-
lings- og holdningsendring i sko-
le og barnevern. Direktoratet har 
også foreslått noen tiltak, som å 
få på plass en samarbeidsavtale 
og utvikle et eget opplæringspro-
gram for ansatte i statlige insti-
tusjoner om hva som er viktig å 
vektlegge når det gjelder oppføl-
ging av skole.

Tiltak på skolenivå innebærer 
å sette inn ekstra lærerressurs i 
klassen i stedet for å ta eleven ut 
i eneundervisning eller undervis-
ning i liten gruppe.

lIsa RypEnG 958 94 574
lisa@kommunal-rapport.no

Generalsekretær Birgitte Brekke 
i Frivillighet Norge synes det er 
paradoksalt at kommunene øn-
sker å styrke samarbeidet med 
frivillige organisasjoner samtidig 
som de ikke planlegger å bruke 
mer penger og tid på dem. 

Foto: FRIvIllIGhEt noRGE

Finansbyråd Eirik Lae Sol-
berg (H) har bedt Utviklings- 
og kompetanseetaten skjer-
pe innkjøpsrutinene sine et-
ter at Kommunal Rapport 
skrev om Oslo kommunes 
innkjøp av vikartjenester.
Etter Kommunal Rapports arti-
kler basert på leverandørdata-
basen, ba bystyrerepresentant 
Ivar Johansen (SV) om svar på 
tre spørsmål: 1) Hvordan Oslo 
kommune kunne fortsette å 
kjøpe vikartjenester fra et sel-
skap de hadde sagt opp avta-
len med på grunn av gjentatte 
brudd på arbeidsbestemmelse-
ne. 2) Forklaringen på at kom-
munen i fjor kjøpte vikartje-
nester fra til sammen 45 ulike 
vikarbyråer, men har ramme-
avtale med kun 18. 3) Forklarin-
gen på at Oslo kommune i 2013 

kjøpte vikartjenester for hele 
271 millioner kroner. Dette er 
ifølge Johansen svært mye pen-
ger som kunne ha gitt mange 
faste stillinger.

Solberg erkjenner at Oslo 
kommune har benyttet leve-
randører som ikke hadde ram-
meavtale, men forklarer at virk-
somhetene kan ha vært nødt til 
å skaffe vikarer utenfor ramme-
avtalen dersom ingen av leve-
randørene tilknyttet rammeav-
talen har kunnet levere.

Byråden skriver videre at 
han har tillit til at virksomhete-
ne har et gjennomtenkt forhold 
til sin totale ressursbruk, og at 
han vil «ta initiativ til erfarings-
deling med virksomheter som 
har mindre behov for vikarer».

lIsa RypEnG, 958 94 574
lisa@kommunal-rapport.no

Skjerper innkjøpsrutiner

– Denne avtalen er et resultat av 
dette gode samarbeidet over tid, 
sier regiondirektør Ellen Ølness 
Nadim i Bufetat region sør. Foto: 
FotografBureauet

   Fakta

✦✦ retningslinjene for samarbeid 
innebærer blant annet:

✦✦ Bufetat gir melding til den ak-
tuelle fylkeskommunen når elever 
plasseres i institusjon.

✦✦ Barneverntjenesten i ved-
takskommunen melder til fylkes-
kommunene der institusjonen 
ligger og sender alle nødvendige 
opplysninger til fylkeskommunen.

✦✦ Barnevernsinstitusjonen gir 
skriftlig melding til fylkeskommu-
nen om nye elever og deres behov. 
skoleansvarlig ved barnevernin-
stitusjon har ansvaret med å følge 
opp samarbeidet.

✦✦ Fylkeskommunen er ansvarlig 
for opplæringstilbudet og får var-

sel om innflytting i institusjonen 
så tidlig som mulig. Fylkeskom-
munen skal ha en oppfølgingstje-
neste for ungdom som har rett til 
videregående opplæring. oppføl-
gingstjenesten skal blant annet ta 
kontakt med ungdom hvis de ikke 
har søkt videregående opplæring.

✦✦ skolen skal innkalle fylkes-
kommunen til samarbeidsmøter 
og sikre at vesentlige endringer i 
skoletilbud skjer i samråd med fyl-
keskommunen. skolen skal også 
skrive rutinemessige skolerap-
porter som sendes foresatte og 
barneverntjenesten i vedtakskom-
munen samt institusjonen.

Uranienborg skole i Oslo er 
tildelt Benjaminprisen for 
2014 for skolens arbeid mot 
rasisme og diskriminering.

– Skolen får prisen for sitt solide 
og langvarige arbeid mot rasisme 
og diskriminering, heter det i en 
uttalelse fra Benjaminprisens se-
kretariat.

Kunnskapsminister Torbjørn 

Røe Isaksen (H) skal overrekke 
prisen til Uranienborg skole un-
der et arrangement mandag 26. 
januar.

Prisen er oppkalt etter 15 år 
gamle Benjamin Hermansen, 
som ble drept av erklærte nyna-
zister 26. januar 2001.

I ettertid ble prisen opprettet. 
Prisen består av 100.000 kroner, 
et diplom og en miniatyrbyste av 

Benjamin Hermansen. Den gis 
hvert år til en skole som utmer-
ker seg for sitt arbeid mot rasis-
me og diskriminering.

Benjaminprisen er Kunn-
skapsdepartementets pris. Sen-
ter for studier av holocaust og 
livssynsminoriteter leder juryens 
arbeid og administrerer prisen i 
samarbeid med Utdanningsdi-
rektoratet. (NTB)

Benjaminprisen til Oslo-skole

Uranienborg skole i Oslo er tildelt Benjaminprisen

for 2014 for skolens arbeid mot rasisme og

diskriminering.

- Skolen får prisen for sitt solide og langvarige

arbeid mot rasisme og diskriminering, heter det i

en uttalelse fra Benjaminprisens sekretariat.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skal

overrekke prisen til Uranienborg skole under et

arrangement mandag 26. januar.

Prisen er oppkalt etter 15 år gamle Benjamin

Hermansen, som ble drept av erklærte nynazister

26. januar 2001.

I ettertid ble prisen opprettet.

Prisen består av 100.000 kroner, et diplom og en

miniatyrbyste av Benjamin Hermansen. Den gis

hvert år til en skole som utmerker seg for sitt

arbeid mot rasisme og diskriminering.

Benjaminprisen er Kunnskapsdepartementets

pris. Senter for studier av holocaust og

livssynsminoriteter leder juryens arbeid og

administrerer prisen i samarbeid med

Utdanningsdirektoratet.

© Kommunal Rapport
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– Vi gleder oss!
Kjære leser – det du nå 
holder i hånden er neste 
kapittel i Nordstrands 
Blads allerede lange 
historie.

avishistorie
Martin Gray,  
ansvarliG redaktør 
martin.gray@oblad.no

Dette har vi gledet oss til en god 
stund: Det du holder i hånden er 
første av mange utgaver av 
Nordstrands Blad som nå gis ut 
under Østlandets Blads eierskap. 
Det er en stolt avistradisjon, med 
en 90-årig historie vi nå ønsker å 
videreføre, med en slagkraftig og 
nær lokalavis for et av de mest 
aktive og spennende områdene i 
Oslo.

Det er ikke første gang Follo-
avisen ØB har ansvaret for 
Nordstrands Blad, og oppkjøpet 
av papiravisen på Oslo Øst og 
nettstedet noblad.no, er et kjært 
gjensyn for oss som har hatt 
kommunene lenger sør som 
boltreplass de siste årene.

Men hva betyr det egentlig at 
lokalavisen din nå har fått nye 
eiere? Har du ikke vært abonnent 
på Nordstrands Blad, er den 
største forskjellen du vil merke er 
at gratisavisen er borte – skal du 
følge med på det som skjer i 
nærmiljøet hver uke, må man nå 
abonnere på avisen. For dere som 

har vært abonnenter, er forand-
ringen at avisen kommer til deg 
på morgenen på torsdager – i 
stedet for mandag. 

Innholdsmessig er vi til å 
kjenne igjen – fordi ingen kjenner 
bydelene Nordstrand og Østensjø 
bedre. Journalistene i avisen har 
årelang erfaring, og kjenner hver 
krik og krok ditt nærområde. Vi 
brenner for dette område, og skal 
love å holde deg oppdatert om 
stort og smått, lokalhistorie, 
butikkåpninger og byggeprosjek-
ter, oppturer og nedturer, gleder 
og sorger, og møter med mennes-
ker som setter farge på disse 
bydelene. 

Vi vet mye om det om skjer, men 
ikke alt – så hold oss oppdatert. 
Tips oss! Ring, eller send e-post – 
vi er avhengige av innspillene fra 
dere for at vi i løpet av dette året 
skal kunne speile livet her på en 
best mulig måte. Det som skjer 
der du bor, det du som leser er 
opptatt av.

Denne delen av Oslo har alt – 
pulserende arbeidsplasser, og et 
deilig forstadsliv, tur- og frilufts-
områder andre kan misunne, og 
noen av byens beste butikker. Det 
er ditt område – og vårt. Vi gleder 
oss til å bli enda bedre kjent med 
deg, gjennom Nordstrands Blad. 
Takk for at du leser oss!

Stengt turvei
ØSTENSJØ: Endelig skal det bli mer stabil 
vannstand i Østensjøvannet slik at 
erosjonsproblemene langs bredden 
reduseres. Turveien nærmest vannet 
stenges i anleggsperioden frem til april. 
Veien lenger nord kan benyttes som 
normalt. Vann- og avløpsetaten etablerer 
midlertidig fangdam, eksisterende 
hevertoverløp fases ut og erstattes med 
damluke, nytt lukehus bygges,ny perma-
nent varegrind etableres.Normal vann-
stand opprettholdes i byggeperioden.

Får pris mot rasisme
OSLO:  Uranienborg skole får Benjaminprisen 2014 for 
solid og langvarig arbeid mot rasisme og diskriminering. 
Prisen er oppkalt etter 15 år gamle Benjamin Herman-
sen, som ble drept av erklærte nynazister på Åsbråten i 
Bydel Søndre Nordstrand 26. januar 2001. Der står nå 
bysten av han, like i nærheten av BUSH (barne- og 
ungdomssenter Holmlia). Benjaminprisen er Kunn-
skapsdepartementets pris, og det er kunnskapsminister 
Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) som  skal overrekke prisen 
under et arrrangement mandag 26. januar. Prisen består 
av 100.000 kroner, et diplom og en miniatyrbyste av 
Benjamin Hermansen.

Grunnlagt 1925

Lokalavis for bydelene
Nordstrand og Østensjø
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Redaksjonen

Annonsesalg

Ansvarlig redaktør
Martin Gray
917 26 263
martin.gray@oblad.no

Nyhetsleder
Nina Schyberg Olsen
918 72 487
nina.olsen@noblad.no

Journalist
Kristin Trosvik
959 30 083
kristin.trosvik@noblad.no

Journalist
Aina Moberg
415 09 581
aina.moberg@noblad.no

Journalist – sport
Arild Jacobsen
915 94 187
arild.jacobsen@noblad.no

Mediekonsulent
Brit Jelstrup
997 49 214
brit.jelstrup@noblad.no

OSLO: Uranienborg skole får Benjaminprisen

2014 for solid og langvarig arbeid mot rasisme

og diskriminering.

Prisen er oppkalt etter 15 år gamle Benjamin

Hermansen,

som ble drept av erklærte nynazister på Åsbråten

i

Bydel Søndre Nordstrand 26. januar 2001. Der

står nå

bysten av han, like i nærheten av BUSH (barne-

og

ungdomssenter Holmlia). Benjaminprisen er

Kunnskapsdepartementets

pris, og det er kunnskapsminister

Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) som skal overrekke

prisen

under et arrrangement mandag 26. januar. Prisen

består

av 100.000 kroner, et diplom og en miniatyrbyste

av

Benjamin Hermansen.
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Benjaminprisen til Oslo-skole
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Reisetips med annonselenker Sjekk de utrolige

hotellrekordene Uranienborg skole i Oslo er tildelt

Benjaminprisen for 2014 for skolens arbeid mot

rasisme og diskriminering. (Oppdatert:

13.01.2015 11:41)

URANIENBORG: - Skolen får prisen for sitt solide

og langvarige arbeid mot rasisme og

diskriminering, heter det i en uttalelse fra

Benjaminprisens sekretariat.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skal

overrekke prisen til Uranienborg skole under et

arrangement mandag 26. januar.

Prisen er oppkalt etter 15 år gamle Benjamin

Hermansen, som ble drept av erklærte nynazister

26. januar 2001.

I ettertid ble prisen opprettet. Prisen består av

100.000 kroner, et diplom og en miniatyrbyste av

Benjamin Hermansen. Den gis hvert år til en

skole som utmerker seg for sitt arbeid mot

rasisme og diskriminering.

Benjaminprisen er Kunnskapsdepartementets

pris. Senter for studier av holocaust og

livssynsminoriteter leder juryens arbeid og

administrerer prisen i samarbeid med

Utdanningsdirektoratet. (NTB)

Lik dittOslo på Facebook og få ferske nyheter og

sterke meninger!

Uranienborg skole har fått pris for sitt langvarige

arbeid mot rasisme. Foto: Scanpix

© dittOslo
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Jøder emigrerer: Dob-
belt så mange franske jøder im-
migrerte til Israel i 2014 sam-
menlignet med året før. Fra 
Ukraina er økningen på 190 pro-
sent.

Tallenes tale er klare: Med 
7.000 franske jøder som im-
migrerte til Israel i 2014 topper 
Frankrike for første gang listen 
over land som forsyner Israel med 
nye innvandrere. Økningen fra 
2013 er på 100 prosent da 3420 
franske jøder immigrerte til Is-
rael, mens tallet i 2012 var 1900.

Likevel er det Ukraina som 
har den største økningen i 2014. 
Med 5840 immigranter til Israel 
i 2014 er økningen på 190 pro-
sent sammenlignet med 2013 da 
2020 ukrainske jøder dro til Is-
rael for godt.

Økende usikkerhet
Pressetalsmann Avi Mayer i Je-
wish Agency sier til Dagen at 
økende usikkerhet for jøder og 
angrep mot jøder i Frankrike er 
noen av årsakene til at tallet på 
immigranter til Israel skyter i 
været.

– De siste årene har mange 
kommet fordi følelsen av usik-
kerhet blant jøder i Frankrike er 
økt. Angrepet mot en skole i Tou-
louse i 2012 og mot et jødisk mu-
seum i Brüssels i fjor sammen 
med mange mindre episoder har 
økt denne følelsen. Det har ført 
til at mange ikke lenger våger å 
bruke de typiske kjennetegnene 
på at de er jøder når de går på ga-
ten, sier Mayer.

Mange av angrepene er det 
radikale muslimske grupper i 
Frankrike som står bak, som 
drapene på fire jøder i en jødisk 
butikk i sentrum av Paris i for-
rige uke.

Velger israel
Han legger til at stadig flere vel-
ger å forlate Frankrike på grunn 
av den økonomiske situasjonen i 
landet.

– Men mens de tidligere gjer-
ne valgte å dra til Montreal, New 
York eller Australia, kommer 
de fleste nå til Israel. Mange av 

dem har familie i Israel, og i Je-
wish Agency har vi arbeidet in-
tenst for at de skal velge Israel, 
sier Mayer.

Det bor rundt 500.000 jøder 
i Frankrike, og Jewish Agency 
har økt innsatsen rettet mot de 
jødiske samfunnene i landet for 
å øke sikkerheten og med pro-
gram rettet mot ungdom.

– Vi vil gjerne at de skal besø-
ke Israel og oppdage landet. Vi 
har flere program med turer til 
Israel som varer fra én til to uker 
og noen opp til en måned for at 
de skal få en tilknytning til lan-
det, forteller Mayer.

Før statsminister Benjamin 
Netanyahu dro til Paris for å væ-
re med på markeringen for de 12 
drepte i bladet Charlie Hebdo, 
oppfordret Netanyahu franske 
jøder å komme til Israel.

– Alle jøder som ønsker å im-
migrere til Israel er varmt vel-
kommen. Vi skal hjelpe dere i å 
bli inkludert i vår og deres stat. 
Alle jøder i Frankrike og Europa 
skal vite at Israel ikke bare er et 
sted å be mot. Staten Israel er de-
res hjem, sa Netanyahu.

ukraina
Den store økningen i immigran-
ter fra Ukraina mener Avi Mayer 
kommer av borgerkrigen og den 
ustabile situasjonen i landet.

– Det er ikke så mye på grunn 
av antisemittisme som av et 
samfunn som ikke fungerer. 
Mange jøder ønsker å få det bed-
re, og mange velger å realisere  
drømmen om Israel, sier Mayer 
til Dagen.

Fra Nord-Amerika økte tallet 
på immigranter i 2014 til 3.870, 
en økning på åtte prosent i for-
hold til året før. Totalt kom det 
26.500 immigranter til Israel i 
2014, en oppgang på 32 prosent i 
forhold til 2013, og det høyeste på 
10 år. Immigrasjonsminister So-
fa Lanver sier til Haaretz at tallet 
på franske immigranter i 2015 
kommer til å overstige 10.000, og 
at immigrasjonen til Israel trolig 
vil passere 30.000 i år.

John Solsvik 

Rekordmange  
flytter til Israel

dagen retter
FeiL NAVN: Dagen skrev i 
går en artikkel om jakten på 
toppledere i Kristen-Norge. 
Der kom vi i skade for å skrive 
«Kåre Ekroll i Søndagssko-
len Norge». Det riktige skulle 
være Erling Ekroll. Vi bekla-
ger feilen. red

Benjaminpris  
til Oslo-skole
PriS: Uranienborg skole i Oslo 
er tildelt Benjaminprisen for 
2014 for skolens arbeid mot ra-
sisme og diskriminering. – Sko-
len får prisen for sitt solide og 
langvarige arbeid mot rasisme 
og diskriminering, heter det i en 
uttalelse fra Benjaminprisens 
sekretariat. Kunnskapsminister 
Torbjørn Røe Isaksen (H) skal 
overrekke prisen til Uranienborg 
skole under et arrangement 
mandag 26. januar.  ntB

Hyper Casher er fortsatt under 
omfattende politiovervåking. Av-
sperringene blir der så lenge de 
tekniske undersøkelsene pågår.

Kort tid etter lunsj avlegger 
Benjamin Netanyahu og den isra-
elske utenriksministeren en kort 
visitt ved kosherbutikken. Stats-
ministeren gir noen korte kom-
mentarer til israelske medier som 
er på plass. Han sier at det fins en 
direkte kobling mellom islamis-
tiske ekstremisters angrep rundt 
i verden og angrepet inne i Hyber 
Casher. Han sier videre at han for-
venter at verdensledere som har 
gått søndagens marsj vil bekjem-
pe terrorismen, også når terroren 
rettes mot Israel og mot jødene.

Utenfor Hyper Casher står 
18-årige Esther Bekerman med 
israelsk flagg viklet om seg. Hun 
kjente et av ofrene i fredagens ter-
rordåd, Yohan Cohen.

– Vi må være her for å aldri glem-
me, og for å være sterke, sier hun.

Hun sier at det ikke burde væ-
re behov for politiovervåking ved 
skoler, synagoger og judiske bu-
tikker, fordi de har rett til å være 
jøder. 

– Vi skal ikke behøve å være 
redd for å bli drept bare fordi vi er 
jøder, sier hun.

– din skitne jØde
For to måneder siden opplevde 
hun antisemittismen rettet mot 
seg personlig. Hun satt på t-banen 
og hadde på seg utpreget jødiske 
klær.

– Din skitne jøde, du skal ikke 
leve. Jeg skal drepe deg, skrek en 
mann.

Han begynte å følge etter hen-
ne, men hun sprang vekk.

– Ingen gjorde noe, forteller 
hun.

– Hvorfor ikke?
– Jeg vet ikke, for vi er i Frank-

rike og har ikke gjort noen noe.
Ved avsperringen utenfor 

kosherbutikken står også Michele 
Serfaty, rabbiner og grunnlegger 
av en fransk organisasjon for bro-
bygging mellom jøder og musli-
mer. Han løfter fram at de fleste 
muslimer er redde etter det som 
har hendt.

MusliMer også redd
– Det er en liten minoritet av mus-
limske ekstremister som gjør den-
ne typen ugjerning. Gjennom-
snittsmuslimen fordømmer det, 
og er selv redd for å bli rammet av 
hat fra ekstremister på høyrekan-
ten, sier Michele Serfaty.

Han konstater at angrepet i Hy-
per Casher ikke akkurat vil gjøre 
at færre jøder flykter fra Frank-
rike. 

– Mine barn som bor i Israel rin-
ger meg hver dag og sier at jeg må 
flytte dit, men jeg er en religiøs le-
der. Jeg kommer til å være den sis-
te som forlater båten, sier Michele 
Serfaty. 

jer er: Ordtaket «Jeg er Char-
lie» har blitt synonymt med ter-
roranslaget mot satiremagasi-
net Charlie Hebdo. Men jødene 
i Paris er heller ikke trygge og 
omformulerer ordene til «Jeg er 
jøde».  Foto: 

KENZO TRIBOUILLARD, AFP Photo, 

NTB-Scanpix 

 ● Mine barn som 
bor i israel ringer 
meg hver dag og 
sier at jeg må  
flytte dit.
Michele Serfaty

Ble kalt skitten: Jøden Esther Bekerman (18) ble kalt for skitten jøde på t-banen for to måneder siden. Så kom ter-
roranslaget mot Charlie Hebdo, og fire jøder ble drept i en kosherbutikk. Nå vurderer hun å forlate Frankrike.  Foto: Arash 

Asadi 
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1
PRIS: Uranienborg skole i Oslo er tildelt

Benjaminprisen for 2014 for skolens arbeid mot

rasisme og diskriminering.

- Skolen får prisen for sitt solide og langvarige

arbeid mot rasisme og diskriminering, heter det i

en uttalelse fra Benjaminprisens sekretariat.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skal

overrekke prisen til Uranienborg skole under et

arrangement mandag 26. januar.
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Benjaminprisen til Oslo-skule
Avisa Møre. Publisert på nett 13.01.2015 13:22.

NPK-NTB): Uranienborg skole i Oslo er tildelt

Benjaminprisen for 2014 for arbeidet deira mot

rasisme og diskriminering.

- Skulen får prisen for sitt solide og langvarige

arbeid mot rasisme og diskriminering, heiter det i

ei fråsegn frå sekretariatet for Benjaminprisen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skal

overrekke prisen til Uranienborg skole under eit

arrangement måndag 26. januar.

Prisen er kalla opp etter 15 år gamle Benjamin

Hermansen, som vart drepen av erklærte

nynazistar 26. januar 2001.

I ettertid vart prisen oppretta. Prisen består av

100.000 kroner, eit diplom og ein miniatyrbyste

av Benjamin Hermansen. Den går kvart år til ein

skule som utmerker seg med sitt arbeid mot

rasisme og diskriminering.

Benjaminprisen er Kunnskapsdepartementets

pris. Senter for studier av holocaust og

livssynsminoriteter leier juryarbeidet og

administrerer prisen i samarbeid med

Utdanningsdirektoratet. (NPK)

© Avisa Møre
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Benjaminprisen til Oslo-skole
Troms Folkeblad. Publisert på nett 13.01.2015 13:03.
NTB.

Oslo (NTB): Uranienborg skole i Oslo er tildelt

Benjaminprisen for 2014 for skolens arbeid mot

rasisme og diskriminering.

- Skolen får prisen for sitt solide og langvarige

arbeid mot rasisme og diskriminering, heter det i

en uttalelse fra Benjaminprisens sekretariat.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skal

overrekke prisen til Uranienborg skole under et

arrangement mandag 26. januar.

Prisen er oppkalt etter 15 år gamle Benjamin

Hermansen, som ble drept av erklærte nynazister

26. januar 2001.

I ettertid ble prisen opprettet. Prisen består av

100.000 kroner, et diplom og en miniatyrbyste av

Benjamin Hermansen. Den gis hvert år til en

skole som utmerker seg for sitt arbeid mot

rasisme og diskriminering.

Benjaminprisen er Kunnskapsdepartementets

pris. Senter for studier av holocaust og

livssynsminoriteter leder juryens arbeid og

administrerer prisen i samarbeid med

Utdanningsdirektoratet. (NTB)

© Troms Folkeblad
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Uranienborg skole får årets Benjaminpris
Osloby. Publisert på nett 13.01.2015 13:03.
NTB.

Uranienborg skole i Oslo er tildelt Benjaminprisen

for 2014 for skolens arbeid mot rasisme og

diskriminering.

- Skolen får prisen for sitt solide og langvarige

arbeid mot rasisme og diskriminering, heter det i

en uttalelse fra Benjaminprisens sekretariat.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skal

overrekke prisen til Uranienborg skole under et

arrangement mandag 26. januar.

Prisen er oppkalt etter 15 år gamle Benjamin

Hermansen, som ble drept av erklærte nynazister

26. januar 2001.

I ettertid ble prisen opprettet. Prisen består av

100.000 kroner, et diplom og en miniatyrbyste av

Benjamin Hermansen. Den gis hvert år til en

skole som utmerker seg for sitt arbeid mot

rasisme og diskriminering.

Benjaminprisen er Kunnskapsdepartementets

pris. Senter for studier av holocaust og

livssynsminoriteter leder juryens arbeid og

administrerer prisen i samarbeid med

Utdanningsdirektoratet. (NTB)

13.jan. 2015 12:46
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Benjaminprisen til Uranienborg skole
Utdanning. Publisert på nett 13.01.2015 12:54.

Uranienborg skole i Oslo får Benjaminprisen for

2014. Skolen får prisen for sitt solide og

langvarige arbeid mot rasisme og diskriminering.

Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen,

som ble drept 15 år gammel den 26.

januar 2001 av erklærte nynazister. Drapet var

rasistisk motivert.

En skole som vinner Benjaminprisen skal arbeide

grundig og langsiktig med temaene, skal

involvere alle skolens aktører og være synlig

både i skolen og i lokalmiljøet, heter det i en

pressemelding.

Prisen vil bli overrakt Uranienborg skole av

kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i et

arrangement i Universitetets aula mandag 26.

januar kl. 12.00.

© Utdanning
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Benjamin-prisen til Uranienborg skule
Framtida. Publisert på nett 13.01.2015 12:42. (Oppdatert 13.01.2015 13:44)

Benjaminprisen, som blir delt ut kvart år til minne

om drapet på Benjamin Hermansen i 2001, går i

år til Uranienborg skule i Oslo. (Oppdatert:

13.01.2015 13:44)

Prisen blir delt ut for solid arbeid mot rasisme og

diskriminering, og skal minnast drapet på 15 år

gamle Benjamin Hermansen, som vart utført av

nynazistar.

Utruleg stolt Når prisen blir delt ut av Torbjørn

Røe Isaksen (H) 26. januar, kjem ei fyldigare

grunngjeving for at akkurat Uranienborg skule

fekk prisen i år. No skriv Benjaminprisen at

skulen får prisen for sitt solide og langvarige

arbeid mot rasisme og diskriminering.

På skulen sine heimesider uttrykkjer rektor Randi

Elisabeth Tallaksen glede over å vinna prisen.

Eg er utruleg stolt på skulen sine vegne over å

kunne fortelja at juryen var klart samrøystes på at

Uranienborg skulle vinna prisen for 2014, skriv

ho i eit brev til elevar og føresette. I brevet trekk

ho og fram fleire stikkord som ho meiner gjer

Uranienborg skule til ein verdig vinnar. Blant dei

er at kampen mot rasisme og diskriminering er

synleg i alle fellesskapsopplevingar og

markeringar, og at elevane sjølv blir involvert i

arbeidet.

Støttar heilhjerta Det er Holocaust-senteret som

står bak prisen. Då det nærma seg

påmeldingsfrist til prisen i fjor haust, gjekk

kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ut og

gav si fulle støtte til Benjaminprisen.

Eg støttar heilhjerta opp under Benjaminprisen.

Stadig hyppigare oppstår det motsetnader i

Europa mellom majoritets- og minoritetsgrupper,

sa Isaksen då.

Viktigheita av arbeid mot rasisme og

diskriminering blir og ekstra tydeleg i desse

dagar, med tanke på hendingane i Frankrike.

I fjor vann Drammen skule Benjaminprisen.

Oppdatert: tysdag 13. januar 2015 12.51
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Prisen blir delt ut av kunnskapsminister Torbjørn

Røe Isaksen 26. januar.

Uranienborg skule i Oslo vann Benjaminprisen

2014. Foto: Benjaminprisen

© Framtida
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Benjaminprisen til Oslo-skole
NTBtekst. Publisert på trykk 13.01.2015 12:36. Artikkeltype: Nyheter.

Oslo (NTB): Uranienborg skole i Oslo er tildelt

Benjaminprisen for 2014 for skolens arbeid mot

rasisme og diskriminering.

- Skolen får prisen for sitt solide og langvarige

arbeid mot rasisme og diskriminering, heter det i

en uttalelse fra Benjaminprisens sekretariat.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skal

overrekke prisen til Uranienborg skole under et

arrangement mandag 26. januar.

Prisen er oppkalt etter 15 år gamle Benjamin

Hermansen, som ble drept av erklærte nynazister

26. januar 2001.

I ettertid ble prisen opprettet. Prisen består av

100.000 kroner, et diplom og en miniatyrbyste av

Benjamin Hermansen. Den gis hvert år til en skole som

utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og

diskriminering.

Benjaminprisen er Kunnskapsdepartementets pris.

Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter

leder juryens arbeid og administrerer prisen i samarbeid

med Utdanningsdirektoratet. (©NTB)

© NTBtekst
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