
 

FRISKOLE-
PRISEN 

2019

Friskolepriskomitéen:
Margunn Serigstad Dahle 982 09 606
Torgeir Flateby                      913 91 248
Nina Myrdal                            922 62 130
Leidulv Nesgård 952 83 615

En pris til minne om 
Hans Bovims innsats for 

norsk friskole

 
 

 
 
Foreslå kandidater til 

 
Friskoleprisen 2019 
Hvem synes du har utmerket seg med sin innsats for 

kristne friskoler? En person? En institusjon? Bruk 

muligheten til å forslå din kandidat til årets 

friskolepris innen 15. juni 2019 

 

Bakgrunn 

Prisen ble etablert av Kristne Friskolers Forbunds (KFF) 

representantskapsmøte i oktober 2011. Den er knyttet til Hans 

Bovims store innsats for norsk friskole, både i drift og 

etablering av enkeltinstitusjoner og i forhold til selve 

friskoletanken.  

Formål 

Friskoleprisen er et synlig uttrykk for anerkjennelse av 

personer eller institusjoner som på en spesiell måte har 

utmerket – eller utmerker seg ved å gjøre en betydelig 

innsats for den kristne friskolesaken og ved å inspirere andre. 

Prisen skal også bidra til å gi saken oppmerksomhet både 

innad og i andre kretser enn de som er direkte knyttet til den 

kristne friskolebevegelsen.  

Hans Bovim  

 31. mai 1915 - 4. april 2010  

Hans Bovim var en høvding i 

Kristen-Norge, en forkjemper 

for friskoler og en 

motstandsmann under andre 

verdenskrig. 

Prisen i denne sammenhengen 

er til minne om hans innsats 

for norsk friskole. 

Bovim var  rektor ved 

Kristelig Gymnasium 1955-

1985.  

Han  var med og grunnla flere 

kristne institusjoner, bl.a. 

Norsk Lærerakademi i 

Bergen. 

Bovim er en av dem  som har 

betydd mest for friskolene 

etter krigen, særlig fordi han 

hadde evne til prinsipiell 

tenkning. Hans innsats for den 

kristne friskolen var 

inspirerende for mange andre 

friskoler, ikke bare i Norge, 

men også i Sverige og 

Danmark.  

Han var en pådriver til 

Friskoleloven, som kom i 

1970, og senere  

korrigeringer, bl.a. spørsmål 

mht styresammensetningen 

og ansettelsesfriheten..  

 

Tidligere 

friskoleprisvinnere 

Gjermund Høgh         2018  

Hilde Ramstad Grimm 2017 

Bjarne Kvam                2016  

Dagrunn Eriksen         2015 

Lars Johan Danielsen 2014 

Torgeir Flateby            2013  

Kristelig Gymnasium  2012 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/31._mai
http://no.wikipedia.org/wiki/1915
http://no.wikipedia.org/wiki/4._april
http://no.wikipedia.org/wiki/2010
http://no.wikipedia.org/wiki/Friskole
http://no.wikipedia.org/wiki/Motstandsmann
http://no.wikipedia.org/wiki/Kristelig_Gymnasium


 
Komiteen presiserer  

Komitéen setter pris på om forslagene også inkluderer nytenkning og kreativitet 

knyttet til skolens innhold, formidling av trosinnhold, organisering, fysiske miljø, 

vellykket deltagelse i prosjekter, konkurranser etc. samt foreldreinitiativ. Ha gjerne 

fokus på innsats de senere år uten at komiteen vil binde seg til å vurdere bare 

«nyere» kandidater.  

I tillegg til friskoleprisen til Høgh i 2018, fikk DELK fortjent 

oppmerksomhet etter god håndtering av en krevende sak. Kom gjerne 

med forslag til personer/institusjoner som fortjener ekstra gode ord 

dette året. 

 

Utdeling  

Friskoleprisen kan utdeles årlig til en eller flere personer eller institusjoner. 

Forslagene skal være begrunnet og følges av en presentasjon av kandidaten(e). I 

forbindelse med overrekkelsen blir komiteens egen begrunnelse for valg av 

prismottaker presentert. Komitéen kunngjør ikke hvem som er forslagsstiller(e).  

  

Overrekkelse og festivitas  

Prisen deles ut på KFFs årlige skolelederkonferanse. For 2019 er dat0en 30. 

oktober. Overrekkelsen vil foregå i en stilfull og høytidelig atmosfære. Den som har 

æren av å overrekke prisen, leser begrunnelsen og har en hilsen til prisvinner. 

Prisvinneren mottar også andre hilsener, og holder selv et foredrag med relevant 

tema utfra det arbeidet vedkommende har utmerket seg med. (Individuelt eller som 

representant for institusjonen som får prisen)  

  

Prisen består av et diplom der vinnerens navn og årstall for pristildelingen er 

påført, samt en pengesum. Pengene kan mottakeren disponere enten til en 

studiereise eller til et forsknings- eller utviklingsprosjekt.   
  

 Slik foreslår du kandidater:         

Gå inn via www.kff.no til linken friskoleprisen  

Fyll ut rubrikkene bl.a. info og begrunnelse og trykk send.  

Du kan også kontakte komitéen for å meddele forslag til kandidater.   

Takk til alle dere som foreslo kandidater i fjor! Velkommen til å sende 

inn   på nytt, gjerne med henvisning til begrunnelse fra forrige gang.  

Siste frist for 2019 er 15. juni.   

OBS! Det er kun komitéens medlemmer som har innsyn mht. forslagstillere og forslag 

til kandidater. Komitéen utnevner og bekjentgjør årets prisvinner.   
 

 

Februar 2019 

 

For komitéen  

Leidulv Nesgård  

Rosfjordskaret 6  

4580 Lyngdal 

Tidligere  Kg - elev 
Veslemøy  Nystedt 
Stoltenberg 
e r kunstneren som står bak  
akvarellen  - 
friskolepris - diplomet . 

Livets  kilde og kunnskapens  
kilde. 
Vi kan øse av kildene i livet  
og skolen og troen 

http://www.veslemoystoltenberg.com 

http://www.kff.no/
http://www.kff.no/

