
           

 

 

 

Skrivekonkurranse for elever på videregående skoler i Hamar-regionen 

Høgskolen i Hedmark i samarbeid med Hamar Arbeiderblad og Gravdahl bokhandel inviterer 

elever på videregående skoler i Hamar-regionen (Hedmarken) til skrivekonkurranse. 

Alle innsendte tekster vil bli samla i en perm på Café Gravdahl på Hamar, der de vil være tilgjengelig i 

noen uker etter at konkurransen er avslutta. De tre beste tekstene vil bli publisert i Hamar 

Arbeiderblad og blir premiert med pengepremier: 

1. premie: kr. 5.000.- 

2. premie: kr. 3.000.- 

3. premie: kr. 1.000.- 

Konkurransevilkår: 

 Konkurransen gjelder bare elever på videregående skoler i Hamar-regionen (Hedmarken). 

 Konkurransen gjelder bare elever og ikke lærere (men lærere kan veilede). 

 Man kan skrive aleine eller sammen med maks. to medelever. Dersom flere skriver sammen, blir 

en eventuell gevinst delt blant medlemmene i skrivegruppa. 

 Teksten skal være på mellom 600 og maks. 850 ord. 

 Teksten skal handle om et språklig tema. 

 Det er lov å bruke tekster som er levert som skriftlige innleveringer eller prøver på skolen. 

 Valgfri målform (bokmål eller nynorsk) 
 

Man kan ta utgangspunkt i stoff som er gjennomgått på skolen, eller selv finne et språklig tema som man 

personlig er opptatt av, t.d. dialekten til besteforeldra, foreldra eller venner, gards- og stedsnavn i 

nærområdet, familienavn, merkelige eller spennende ord og uttrykk, språket på SMS, chat eller Internett, 

fotball- eller ishockeyspråk, musikk som språk, jenteprat, babyspråk, språket i Harry Potter eller annen 

norsk eller oversatt litteratur, norsk som andrespråk, bokmål, nynorsk eller samnorsk. Dette er bare noen 

forslag til tema. Finn noe du trur vil være interessant å lese for andre! 

 

Teksten vil bli vurdert av en jury med utgangspunkt hvor godt den kommuniserer i forhold til en leser 

med naturlig interesse for temaet, men uten store forkunnskaper. 

 

Bidrag (og ev. spørsmål) skal sendes per e-post til jens.haugan@hihm.no innen søndag 06.03.2011.  

 

Deltakare skal også skrive kort om hvilken skole de går på, hvem som er læreren deres, og hvorfor de 

valgte å skrive nettopp den teksten de velger å delta med. 

 

Vinnerne av skrivekonkurransen vil bli kåra innen 21.03.2011. 

Prisutdelinga vil skje på Gravdahl bokhandel. 

 

 

Lykke til med skrivinga! 

INVITASJON TIL SKRIVEKONKURRANSEN 2011 

– !!! Utsatt frist søndag 6. mars !!! – 

-  
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