
i samarbete med

Lokal Tävling
Tema: Aktiv fritid
Uppdrag: Skriv ett reportage
Vinst: 2 000 kr
Tävlingstid: 18 mars – 28 april 2017
Vinstbesked lämnas den 13 maj

Ni får utbildning i 3 veckor
Ni har därefter tre veckor på er att 
skriva artikeln.

Bli Minireporter!

Nationell Tävling
Bästa filmreportaget!
Gör en film på cirka tre minuter 
som berättar om aktiv fritid.
Samma tävlingstid som ovan.
Vinnande bidrag får 2 000 kr

VINN
2000:-

till klassen!

Jobba enskilt, i par eller i grupp. Klassen väljer ut 
och skickar in den bästa artikeln. Klassen kan 
också tävla i den nationella tävlingen och skicka in 
ett filmreportage.

Deadline för båda tävlingarna är den 28 april.
Lycka till!

Det finns så mycket man kan göra på sin fritid. 
Vissa samlar på frimärken, andra går på parkour 
och några bygger lådbilar. Vi på MiniBladet tror att 
ni känner någon som gör något alldeles speciellt på 
sin fritid. Och vi tror att ni kan berätta om det på 
bästa sätt. Följer ni MiniBladets reporterskola är ni 
förberedda för uppgiften och har chansen att bli 
publicerade i MiniBladet och de dagstidningar som 
samarbetar med MiniBladet. Dessutom finns det 
fina priser och diplom att vinna.

Varje lördag i tre veckor lägger vi ut nya övningar 
under fliken Skriva. Gör övningarna och förbered 
er. Tänk samtidigt på vem ni skulle kunna intervjua. 
Vem känner ni som gör något intressant på sin 
fritid? När Reporterskolan är slut har ni tre veckor 
på er att skriva artikeln.  

Läs mer på
sydsvenskan.se/minibladet
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Lokala nyheter för unga! 

MiniBladet fungerar på datorn, mobilen och på läsplattan.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

MiniBladet bjuder tillsammans med Sydsvenskan på ett 
reklamfritt nyhetsmaterial för barn. Lokala nyhetssajter 
ska utvecklas där barnens nyheter är lika viktiga som 
världsnyheterna.

Med MiniBladet fångas barn i tidig ålder av spännande läsning, 
leds in i nyhetsläsning och blir vana vid att läsa de vuxnas 
nyheter. Samtidigt får de stöd i sin läs- och språkutveckling.

Talsyntes finns i olika hastigheter och nyhetstexterna i olika 
språkliga nivåer. (lättläst, medelsvår samt vuxenversion). 
MiniBladet vill att barnen ska vara aktiva och bjuder ständigt   
in till läsarmedverkan. Fyra gånger per läsår erbjuder vi 
exempelvis olika tävlingar i samarbete med dagstidningar. 

MiniBladet är främst för barn men även vuxna erbjuds 
givande läsning på föräldra- och skolsidan. Olika experter 
svarar på frågor och varje vecka kör vi exempelvis News of 
the day – med Powerpointmaterial till lärarna. Anmäl dig till 
vårt nyhetsbrev så får du direkt information om alla våra 
aktiviteter.  

Jag som startat MiniBladet är en erfaren lärare och 
läromedelsförfattare i svenska som andraspråk. 

Bästa hälsningar
Maria McShane
Läs och Lär McShane Education AB
maria@laslar.se
073 69 77 036

Om ni vill ha information om våra 
tävlingar, de senaste nyheterna och 
andra aktiviteter, prenumerera på vårt 
nyhetsbrev.

Gör så här:

1. 

2. 

3. 

4. 

Gå in på www.minibladet.se.
Välj MiniBladetsajt.

Gå in på föräldra- och skolsidan.

Anmäl dig i rutan längst upp till 
höger på sidan.

Passa på att även gilla oss  
på Facebook.      


