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Friskolepriskomitéen:
Leidulv Nesgård, leder 952 83 615
Anette Sørensen Rege, 
nestleder 908 68 995
Kirsti Thuseth Gunnestad 990 41 670
Helge Vatne 934 05 729 

En pris til minne om 
Hans Bovims innsats for 

norsk friskole

 
 
 
 

Foreslå kandidater til 

 
Friskoleprisen  
 
Prisen ble etablert av representantskapsmøtet i 
Kristne Friskolers Forbund  i oktober 2011.  
Prisen er knyttet til Hans Bovims navn for å hedre 
ham for det arbeidet han gjorde ved etablering og 
drift av enkeltinstitusjoner, men i første rekke for 
innsatsen for friskolesaken og den kristne 
begrunnelsen for denne.  
I 2012 mottok Kristelig Gymnas prisen og fikk 
velfortjent ros og omtale fra mange hold og 
suksessen med prisen ble enda mer forsterket da  
generalsekretær Torgeir Flateby i fjor mottok 
prisen under 25-årsmarkeringen for KFF. 
  
Formålet  
med prisen er både å gi et synlig uttrykk for anerkjennelse 
overfor personer og institusjoner som på en spesiell måte 
har utmerket seg ved å gjøre en betydelig innsats og å 
inspirere til innsats for den kristne friskolesaken. Det skal 

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..  

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


også bidra til å gi saken oppmerksomhet både innad og i andre kretser enn de som 
direkte er knyttet til den kristne friskolebevegelsen.  

Årlig utdeling 
Friskoleprisen deles ut 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 skal ikke selv kunngjøre hvem som er 
forslagsstiller(e). 

Overrekkelse og festivitas 
Prisen deles ut på KFFs skolelederkonferanse dvs. 20.oktober dette året. 

Overrekkelsen vil foregå i en stilfull og høytidelig atmosfære med utdeling, 

forelesning og festmiddag.  

Som en del av arrangementet der prisoverrekkelsen finner sted, holder prisvinneren 
eller en representant for denne hvis det er en institusjon, en forelesning.  
Forelesningen skal handle om tema innen friskolesaken i videste forstand. Temaet 
bestemmes av prismottakeren.  

 
Prisen består av et diplom der vinnerens navn samt årstallet for pristildelingen er 
påført, dessuten en pengesum. Pengene kan mottakeren disponere enten til en 
studiereise eller til et forsknings- eller utviklingsprosjekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tidligere Kg-elev
Veslemøy Nystedt
Stoltenberg
er 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

 

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 ringe 95283615  (til leder av komitéen) eller til andre komité- 

medlemmer  dersom du ønsker å meddele kandidater på annet vis.  

 

Takk til alle dere som foreslo kandidat i fjor – vennligst send inn på nytt i år 

– begrunnelsen som ble benyttet i fjor trenger en ikke å gjenta. 

 

Siste frist for 2014 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 2014 
For Komitéen 
Leidulv Nesgård 
Rosfjord 
4580 Lyngdal 
 

http://www.kff.no/

