Varmt välkomna att delta i

En bok i världsklass 2013/14
Tävling för åk F-6
Som en del av Stockholms språksatsning anordnar, Utbildningsförvaltningen, Stockholms
stadsbibliotek, Skansen och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) en tävling för
Stockholms stads alla skolor. Med tävlingen vill vi locka till läsning av litteratur från olika delar av
världen

Tema: Nya världar
Tävlingen
Tävlingen ”En bok i världsklass” är öppen för alla klasser/grupper åk F-6. Tävlingen är uppdelad i
fem olika kategorier: Förskoleklass, åk 1-2, åk 3-4, åk 5-6 samt grupper med särskilda
förutsättningar. Varje klass/grupp deltar med ett bidrag.
Detta bidrag kan antingen vara ett gemensamt alster, ett sammansatt collage av elevernas bidrag
eller ett bidrag som väljs ut från klassen/gruppen. Du som pedagog arbetar fritt utifrån temat och
väljer författarskap, illustrationer eller böcker som du tror kan inspirera din klass/grupp.
Tävlingsregler
Tävlingsbidraget som ni lämnar in ska först ställas ut på biblioteket, sedan enkelt kunna fraktas till
juryn för bedömning och därefter skickas vidare antingen till Skansen för att ställas ut eller tillbaka
till stadsdelsbiblioteket där skolan kan hämta bidraget. Det ställer krav på hanterbart format, därför
ska tävlingsbidraget tas fram enligt följande:
 Maximalt format: A3 ( 30x42 cm), maximal tjocklek 5 cm. Bidraget ska vara anpassat för
att kunna visas hängande på vägg eller utställningsskärm och får då ej vara för tungt. Vill du
göra ett bidrag med t ex flikar som öppnas, viks ut etc får bidraget inte överstiga A3
formatet så som det kommer att exponeras på utställningen.
 Ange titeln på den bok/de böcker ni utgått från på framsidan av bidraget.
 Bidraget skall bestå av text och bild skapad utifrån årets tema, ”Nya världar”.
 Skolans namn, klass samt namn på huvudansvarig pedagog skall anges tydligt endast på
baksidan av bidraget. Ange även namnet på det stadsdelsbibliotek ni lämnar in på.
Obs! Bidrag som inte följer ovanstående tävlingsregler kommer ej att behandlas.
Bidraget lämnas till det stadsdelsbibliotek som ni angett i er anmälan.
Kontrollera noggrant att skolans namn, klass samt namn på ansvarig pedagog står angivet på
bidragets baksida. Observera att endast ett bidrag per klass/grupp kan lämnas in.
Tävlingsbidraget bedöms utifrån hur temat speglas i text och bild samt hur elevernas kreativitet
kommer till uttryck. I juryn ingår representanter från Skansen, Stockholms Stadsbibliotek, ALMA
och Utbildningsförvaltningen.
Diplom och utmärkelser
Alla deltagande klasser som lämnat in giltiga tävlingsbidrag tilldelas diplom.
De vinnande klasserna får dessutom ta emot pris på Skansen i samband med invigningen
av Barn & böcker den 26 maj 2014.

Anmäl din klass senast 24 januari 2014!

Din anmälan måste vara oss tillhanda senast 24 januari 2014. Du anmäler dig genom att klicka här.
Du kan även anmäla dig genom att gå in på Pedagog Stockholms sida där du också finner
information om tävlingen. Du förbinder dig att lämna in ett bidrag från din klass till ditt
stadsdelsbibliotek senast den 14 mars 2013.
De pedagoger som anmäler sin klass får ett exemplar av den skönlitterära boken Om det var krig i
Norden av Janne Teller.
Hur skulle ditt liv se ut om Sverige drabbades av krig? Kriget splittrar familjer och rycker
obarmhärtigt bort människor omkring oss. För den som lyckas lämna krigets Sverige innebär
tillvaron som flykting ovisshet, att misstänkliggöras och en ständig längtan efter att få komma
”hem”, var det nu är. Genom att effektivt vända på perspektiven får Teller oss att se på flyktingars
tillvaro, inte genom ”de andras” ögon, utan med våra egna – i ett scenario där våra trygga liv i de
nordiska länderna har vänts upp och ner. Boken är tänkt att fungera som inspiration för dig som
pedagog i olika sammanhang.
På Pedagog Stockholms sida finns en lista över det utökade antal klassuppsättningar med böcker
från olika världsdelar som är inköpta för, En bok i världsklass, och kan lånas på Mediotekets
Cirkulationsbibliotek. I arbetet med tävlingen kan du som pedagog välja någon av dessa böcker
eller någon annan bok som passar din klass/grupp.
Alla anmälda klasser kommer att få information om Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne,
som är världens största barn- och ungdomslitteraturpris. Efter tillkännagivandet den 25 mars
kommer information om 2014 års pristagare att skickas ut till alla klasser som deltar i tävlingen. Se
vidare på www.alma.se

Sista inlämningsdag är den 14 mars 2013
Du lämnar in bidraget till det stadsdelsbibliotek du valt, när du anmält dig

Utställning av tävlingsbidragen
Tävlingsbidragen ställs ut på stadsdelsbiblioteken fr o m 19/3 fram till 5/4. Därefter utses de
vinnande klasserna och pristagarna meddelas under vecka 18. Vid Barn & Böcker 26-28 maj ställs
de vinnande bidragen ut på Skansen. Då är alla klasser, oavsett om man är med i tävlingen eller
inte, välkomna att ta del av olika aktiviteter om böcker och litteratur. Mer om programmet Barn &
Böcker kommer att finnas på www.pedagogstockholm.se. De vinnande bidragen kommer också att
ställas ut på Stadsbiblioteket under vecka 23. Från och med den 9 juni kan de vinnande bidragen
hämtas på Stadsbiblioteket. Övriga bidrag hämtas på de stadsdelsbibliotek de lämnats in på.
Erbjudande till pedagogen
I samband med tävlingen kommer vi att erbjuda dig som pedagog möjlighet att gå på
inspirationsseminarier/Book after work.
Information om detta kommer mailas till skolornas läsutvecklare samt läggas ut på
www.pedagogstockholm.se.

Varmt välkomna att delta i tävlingen!

