Juryens begrunnelse for tildeling av Benjaminprisen 2016
Benjaminprisen 2016 tildeles Løkenåsen skole i Lørenskog fordi skolen har hatt en sentral satsing på
arbeid mot rasisme og diskriminering over lang tid. Skolens arbeid på feltet er preget av systematisk
forankring, langsiktighet og synliggjøring. Arbeidet viser høy grad av bevissthet og refleksjon rundt egen
praksis som resulterer i stadig evaluering og videreutvikling av tilnærminger og metodikk.
Løkenåsens antirasistiske arbeid baserer seg på en helhetlig tenkning som sikter på å involvere alle
skolens aktører fra elevene og lærere til skoleledelse og foreldre. Relasjonsbygging elever imellom,
elever og lærere, mellom de ansatte og mellom skole og hjem står sentralt for å skape et miljø på skolen
hvor alle kan føle seg inkludert og trygg til å ta en aktiv rolle. Inkludering og integrering i skolehverdagen
realiseres for eksempel gjennom at lærere i innføringsklassen samarbeider med lærere i ordinære klasser
for å legge til rette for at elevene kan inkludere hverandre i utenom-faglige aktiviteter, og for å samle
elevene i praktisk og estetiske fag. I valgfagene er elevene aldersblandet for å sikre at elevene blir kjent
med hverandre og for å skape trygghet.
Sentralt i skolens arbeid mot rasisme og diskriminering står et helhetlig konsept for holdningsskapende
arbeid. Løkenåsens forebyggende arbeid med holdninger er preget av et bevisst fokus på alle elever.
Dermed lykkes skolen med å arbeide med holdninger og evne til inkludering blant både majoritetselever
og minoritetselever. Arbeidet har blitt forankret i skolens drift, og kjennetegnes av kontinuerlig
tilpasning og videreutvikling som blir nedfelt i nye prosjektplaner hvert år. Satsingen på
holdningsskapende arbeid har ført til utvikling av metodikk og undervisningsmateriale som tar opp
temaer som gruppetenkning, fordommer og begrepsbruk. Det legges også fokus på kritisk tenkning,
bevisstgjøring og refleksjon. Konseptet ble utviklet i forbindelse med skolens deltakelse i Dembra i 2014
(Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) og blir kontinuerlig tilpasset siden det.
I tillegg satser skolen på bevisstgjøring og kompetanseheving blant personalet rundt forskjellige former
for ekskludering og diskriminering. Skolen har utviklet en detaljert plan for arbeid mot krenkende atferd
hvor rasisme og diskriminering står sentralt. Denne planen er et levende dokument som evalueres og
endres.
Løkenåsen skole vant Dronning Sonjas skolepris for sitt arbeid med et tilpasset, trygt og likeverdig
skolemiljø i 2008. Juryen til Benjaminprisen har vurdert forslag på Løkenåsen fire år på rad, og kan derfor
se hvordan Løkenåsen over tid har videreutviklet og spisset arbeidet med satsingen på forebygging av
rasisme og diskriminering.
Juryen gratulerer elever, ledelse og ansatte ved skolen med tildelingen av Benjaminprisen 2016, og
håper at prisen inspirerer til videreføring og spredning av arbeidet mot rasisme og diskriminering.

