Juryens begrunnelse for tildeling av Benjaminprisen 2019
Alvimhaugen barneskole i Sarpsborg tildeles Benjaminprisen 2019 for sitt arbeid mot rasisme og
diskriminering. Skolens arbeid utmerker seg med tidlig innsats og forebygging, sterk synliggjøring i
lokalmiljøet og en systematisk, langsiktig satsning. Alvimhaugen skole må berømmes for å forebygge
rasisme og diskriminering gjennom en spisset satsning mot strukturell rasisme.
Alvimhaugen barneskole har tatt bakgrunnen og situasjonen til elevene ved skolen og familiene deres på
alvor. Ved å kartlegge situasjonen på skolen og hjemme har de god oversikt over utfordringer og muligheter,
og de har satt i gang en rekke tiltak basert på denne kunnskapen. Skolen har tydelige handlingsplaner rettet
spesifikt mot rasisme, og det jobbes også konkret med tematikken gjennom undervisningsopplegg.
Alvimhaugen har et sterkt fokus på elevinvolvering, blant annet gjennom et aktivt elevråd og ved å ta opp
rasisme spesifikt i elevsamtaler. Skolen har deltatt i kompetansehevingsprogram for lærere i regi av
kommunen om forebygging av blant annet ekstremisme og radikalisering, og miljøarbeidere og fagarbeidere
er kurset i flerkulturell kompetanse. På denne måten er alle skolens aktører en aktiv del i å forebygge rasisme
og diskriminering.
Alvimhaugen blir beskrevet som navet i lokalmiljøet. Gjennom sin satsning på «Nærmiljøhuset» skaper skolen
inkludering og tilhørighet for elever og foresatte. Juryen bemerker at hele lokalsamfunnet påvirkes av skolens
arbeid gjennom dette prosjektet. Alle aktiviteter er gratis med fokus på forebygging av rasisme, radikalisering
og diskriminering. Juryen anser dette som et viktig bidrag for å forebygge strukturell rasisme. Nærmiljøhuset
bidrar også til god integrering for nyankomne i lokalsamfunnet. Av aktiviteter som tilbys kan nevnes allidrett,
gitarkurs, leksehjelp for foreldre og elever, helseinformasjon, samt «Åpen møteplass» arrangert av
Velforeningen på Alvim. «Åpen møteplass» er en arena der barn og voksne i lokalmiljøet kan møtes og bli
kjent på tvers av bakgrunn, og hvor dagsaktuelle temaer blir satt på dagsorden.
Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering er strukturert, systematisk og langsiktig. Alvimhaugen har
gjennom flere år arbeidet målrettet for å få fast finansiering av Nærmiljøhuset, realisert i 2018, samt inngått
et samarbeid med Alvim velforening om driften. Skolen har vært foreslått til Benjaminprisen og vært
nominert blant de fem beste skolene tidligere. Juryen legger i år spesielt merke til den tydelige utviklingen
Alvimhaugen har vist, og hvordan tiltakene favner bredere, har en enda tydeligere forankring i planverk og
blitt spisset og mer konkret i det daglige klasseromsarbeidet. Dette vitner om godt systematisk arbeid over
tid og en begeistring for arbeidet som drives gjennom en langsiktig satsning.
Alvimhaugen barneskole er en mangfoldig skole. Skolen har evnet å skape en identitet for elevene og i
lokalmiljøet som samler mennesker med svært forskjellig bakgrunn og erfaringer. Skolen lykkes med å ta
elevenes bakgrunn og opplevelser på alvor, og deres tidlige innsats mot rasisme, diskriminering og
utenforskap kan inspirere andre skoler. Juryen gratulerer elever, ansatte og ledelsen på Alvimhaugen
barneskole med Benjaminprisen 2019.

