
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foreslå kandidater til 
 

Friskoleprisen 2021 
Hvem synes du har utmerket seg med sin innsats for 

kristne friskoler? En person? En institusjon? En skole? 

Benytt muligheten til å foreslå din kandidat til årets 

friskolepris innen 1. juni 2021 

 

Skoler som beriker landet vårt 

Friskolene i Norge er en berikelse for den enkelte elev, familiene, 

lokalsamfunnet og hele landet som helhet. Hans Bovim, som 

friskoleprisen er til minne om, så dette. I dag er det andre ildsjeler 

som brenner for utdanning basert på kristen tro og tanke, og som 

med sin innsats skaper gode ringvirkninger for andre mennesker. 

Med en friskolepris kan vi hedre disse!  

 

Hvem kan få prisen? 

Friskoleprisen deles ut til en person, en skole, en klasse, en 
institusjon eller et fagmiljø som har gjort en betydelig og 
«prisverdig» innsats for den kristne friskolesaken. Innsatsen kan 
handle om å inspirere andre eller utføre et arbeid selv. 

- Kanskje er det nettopp du som vet hvem som bør hedres med 

Friskoleprisen 2021! 

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 

privatskoleloven, som kom i 

1970, og senere 

korrigeringer, bl.a. spørsmål 

mht. styresammensetningen 

og ansettelsesfriheten..  

Tidligere 

friskoleprisvinnere 

NLM                                2019  

Gjermund Høgh          2018  

Hilde Ramstad Grimm  2017 

Bjarne Kvam                 2016  

Dagrunn Eriksen          2015 

Lars Johan Danielsen  2014 

Torgeir Flateby             2013  

Kristelig Gymnasium    2012 

 

FRISKOLE-
PRISEN 

2021

Friskolepriskomitéen 2021:
Olav Sollid (leder)               456 60 005
Margunn Serigstad Dahle 982 09 606
Torgeir Flateby                      913 91 248
Nina Myrdal                            922 62 130

En pris til minne om 
Hans Bovims innsats for 

norsk friskole

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


 

Friskoleprisens formål 

KFF har opprettet prisen for å gi synlig anerkjennelse til personer eller institusjoner som 

på en spesiell måte har utmerket seg, – eller utmerker seg, i arbeidet for den kristne 

friskolesaken. Prisen skal bidra til å gi saken oppmerksomhet innad i det kristne 

friskolemiljøet, men også utad. Skulle prisutdelingen føre til at friskolesaken får positiv 

oppmerksomhet i media, er det et pluss vel verdt å ta med seg. 

 

Hederlig omtale 

I tillegg til friskoleprisen kan det være aktuelt å gi hederlig omtale til noen som har gjort 

seg bemerket gjennom en særlig innsats for den kristne friskolesaken i løpet av det siste 

året. Å gi hederlig omtale er en mulighet som friskolepriskomiteen har, men som ikke må 

være et fast innslag hver gang friskoleprisen deles ut. 

Vet du om noen som fortjener hederlig omtale i år? Send inn forslag! 

 

Overrekkelse og fest 

Friskoleprisen 2021 deles ut på KFFs skolelederkonferanse til høsten. Prisen består av et 

diplom basert på en akvarell av Veslemøy Nystedt Stoltenberg. Vinnerens navn og årstall 

for pristildelingen påføres diplomet. Vinneren får også en pengesum som kan brukes til 

en studiereise eller til et forsknings- eller utviklingsprosjekt.   

  

Foreslå kandidater!  

Et forslag må presentere kandidatene og gi en begrunnelse.  Ved overrekkelsen er det 
komiteens egen begrunnelse for valg av prismottaker som blir gitt. Det samme gjelder 
ved en eventuell hederlig omtale. Forslagsstiller forblir alltid anonym.   

Siste frist for å levere inn forslag er 1. juni! 

  

Slik foreslår du kandidater til Friskoleprisen og/eller hederlig omtale: 

Finn artikkel om Friskoleprisen 2021 på KFFs nettside www.kff.no (øverst til høyre).    

Følg linken til utfylling av skjemaet!  Du kan også kontakte komitéen for å meddele forslag 

til kandidater. Det er kun komitéens medlemmer som har innsyn i hvem kandidatene og 

forslagstillerne er.  
 

 

 

Mars 2021 

 

For komitéen  

Olav Sollid 

Furumarka 16  

5911 Alversund 

. 

Tidligere KG-elev 
Veslemøy Nystedt 
Stoltenberg har laget 
akvarellen «Livets 
kilde og kunnskapens 
kilde». Dette er 
motivet på 
Friskolepris-diplomet. 

Vi kan øse av kildene 
i livet, i skolen og i 
troen.  

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

