NOVELLEKONKURRENCE 2017

Unge & alkohol
Vind penge til klassekassen

Sådan deltager I:

Alle elever fra 7. - 10. klasse har mulighed for at deltage
i GODAs novellekonkurrence.

•

Temaet er unge og alkohol, og de bedste noveller bliver
lagt ud på alkoholdialog.dk i foråret 2017.
Hele klassen kan deltage, men man kan også indsende
individuelt. Ingen tilmelding.

Præmier

•
•

•
•

1. præmie: 3.000 kr.
2. præmie: 2.000 kr.
3. præmie: 1.000 kr.
Beløbet går til elevens klassekasse.

Alkoholdialog.dk

Invitationen ligger også på alkoholdialog.dk. Her kan
du også klikke ind på Grundskolen, hvor der ligger
materialer om alkohol, guidelines til forældremøder
og quiz og fakta til eleverne.
Med venlig hilsen
GODA - God Alkoholkultur

Se mere her:

ALKOHOLDIALOG.DK

•
•
•
•
•
•

Eleven skriver sin egen personlige novelle om temaet
unge og alkohol. Den kan bygge på virkelige eller fiktive begivenheder eller refleksioner over unges alkoholkultur. Opgaven kan evt. bruges som differentieringsopgave.
Omfanget af den enkelte novelle må maksimum være
2 A4 sider i skriftstørrelse 12, og følgende informationer skal fremgå på forsiden: skole, klasse og kontaktlærers e-mail. Eleverne kan vælge at være anonyme.
Novellerne sendes i Word eller PDF format til info@
goda.dk og skal være modtaget senest d. 7. april.
I bedømmelsen lægges vægt på: 1: Indhold og budskab – 2: Struktur, indledning og afslutning – 3: Sprog
og engagement.
Vinderne får besked senest 1. juni, og novellerne offentliggøres herefter på www.alkoholdialog.dk. Evt.
retskrivningsfejl rettes inden offentliggørelse.
Vær opmærksom på, at deltagelse i konkurrencen indebærer en godkendelse til, at vindernovellerne publiceres online og evt. i papirform af GODA.

Alkoholdialog.dk er målrettet lærere,
forældre til teenagere og elever.

GRUNDSKOLEN

GYMNASIET

FORÆLDRE

ELEVER

Undervisningsmateriale,
fakta og trivsel i skolen.

Fagtekster til DANSK,
BIOLOGI, SAMFUNDSFAG.

Aftaler og råd om FESTER

Test DIG SELV i spil
og fakta om ALKOHOL

TIL TEENAGERE
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