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Dronning Sonjas skolepris 2021
Statsforvalteren i Innlandet har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å nominere kandidater til
Dronning Sonjas skolepris 2021. Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativ til denne prisen
for inkludering og likeverd i 2005. Utdanningsdirektoratet administrerer arbeidet med prisen.
Dronning Sonjas skolepris skal annethvert år tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere
likeverd og inkludering. Fra vår region er følgende skoler tidligere tildelt prisen; Fagerlund skole i
Ringsaker kommune i 2012, Gjøvik videregående skole i Oppland fylkeskommune i 2015.
I kriteriene for prisen blir det særlig understreket at vinneren av Dronning Sonjas skolepris er en
grunnskole eller videregående skole som:
• arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø
• praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i
et miljø som er preget av medvirkning, trygghet og fellesskap
• kjennetegnes ved at det er positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, elevene
imellom, og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.
Statsforvalteren i Innlandet skal nominere kandidater som oppfyller prisens kriterier på en god
måte. Skolene trenger ikke være «perfekte» for å bli nominert. Det er viktig at juryen får et godt
utvalg kandidater fra hele landet å velge mellom.
Utdanningsdirektoratet har en jury som foretar det endelige valget. Juryen ledes av dr. philos. Inga
Bolstad. Det velges kun én vinner hvert år. Vinneren offentliggjøres i oktober.
Statsforvalteren oppfordrer skoleeiere til å nominere sine skoler. Dersom det er ønskelig å nominere
flere skoler, må skoleeier prioritere skolene. Det er også mulig å renominere kandidater fra tidligere
år. Utdanningsdirektoratet har laget filmer om Dronning Sonjas skolepris. Formålet med filmene er å
rekruttere til nominasjoner, og å få oppmerksomhet om prisen. Filmene ligger tilgjengelig på udir.no.
Alle skoler som Statsforvalteren nominerer videre til direktoratet mottar diplom som utmerkelse for
at de er valgt som gode representanter fra fylkene.
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Utdanningsdirektoratet har laget et skjema som skolene kan bruke når de beskriver hvordan de
arbeider med likeverd og inkludering. Skjemaet samt mer informasjon om prisen finnes på
www.udir.no/dronningsonjasskolepris
Frist for oversendelse av søknad til Statsforvalteren i Innlandet er 21. mai 2021.
Søknaden sendes til vårt postmottak sfinpost@statsforvalteren.no
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