Samfundet S:t Erik
Stockholm

Min Stockholmsskildring 2019
Skriv om Stockholm! Min Stockholmsskildring är en uppsatstävling som riktar sig till gymnasieelever och
är ett samarbete mellan Samfundet S:t Erik, Stadsmuseet, Medeltidsmuseet, Stockholmskällan samt
Historielärarnas förening. Uppsatsen skall handla om Stockholm. Ämne och innehåll kan variera men skall
utgå från platsen, staden Stockholm. Sista dag för inlämning fredagen den 14 juni 2019!
Uppsatsen
 Uppsatserna skickas i digital form till lisa@samfundetsterik.se, senast den 14 juni 2019 (max 5/ skola)
 Ange skola, elevens namn och klass samt kontaktuppgifter till elev och lärare.
 Märk tävlingsbidragen ”Min Stockholmsskildring 2019”.
 Uppsatsen skall vara skriven av en gymnasieelev under aktuellt läsår: 2018/2019
 Uppsatsen kan vara skriven som en essä, novell eller i uppsatsform enligt de kriterier som gäller för

gymnasieuppsatsen.
 10 000-20 000 tecken inklusive blanksteg.
Priset




1:a pris om 5 000 kr samt två 2:a priser om 2 500 kr vardera
ett personligt medlemskap i Samfundet S:t Erik till pristagarna
ett medlemskap i Samfundet S:t Erik till pristagarnas respektive skolor genom läraren.



En fri stadsvandring/visning i regi av Stadsmuseet eller Medeltidsmuseet till pristagarens skola
genom läraren.






de belönade uppsatserna omnämns i Samfundet S:t Eriks årsbok
de belönade uppsatserna publiceras på Samfundet S:t Eriks hemsida
ett urval tävlingsbidrag publiceras på Stockholmskällan.se
prisutdelning sker i samband med Samfundet S:t Eriks höstmöte

Juryn
Susanne Ingo, vice ordförande i samfundet S:t Erik, Sven Lilja, professor emeritus i Stockholmshistoria, Tina
Rodhe, chef på Medeltidsmuseet, Martin Nyblom, Stockholmskällan, pedagogisk verksamhet och
redaktionellt innehåll och Anders Sjöbrandt, universitetsadjunkt i historiedidaktik och medlem i
Historielärarnas förening.
Juryn bedömer uppsatserna utifrån tematisk Stockholmsanknytning, faktabakgrund och saklighet,
originalitet, tillgänglighet och språkbehandling.
Juryns beslut kan inte överklagas.
Välkommen att skicka in ditt bidrag!
Monica Andersson
Ordförande i Samfundet S:t Erik
Kontaktperson: Lisa Härmark, tel: 08-21 09 24 eller e-post: lisa@samfundetsterik.se
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