
SKRIVESTAFETTEN 2018 

Tone Aas 
Vårmøte for skolebibliotekarer 12.04.18 



Bakgrunn  

• 2008 

• Carl Frode Tiller  

 

 

• Adolf Øien, Ringve, Strinda, 
Gerhard Schøning og Tiller vgs 

• Skriver underveis 

• «Ho hadde geitlegg under kneet»  

https://www.adressa.no/nyheter/sai
nntja/article1211996.ece 

 

 

• 2018 

• Jørgen Brekke 

 

 

• Thora Storm, Malvik, Strinda, Tiller 
og Charlottenlund vgs 

• Leverer ferdig produkt, ferdig 
illustrert av Gro Wiig Nilstad 

• «Alt slutter her» 

• Prosjektgruppe 

 

 

https://www.adressa.no/nyheter/sainntja/article1211996.ece
https://www.adressa.no/nyheter/sainntja/article1211996.ece
https://www.adressa.no/nyheter/sainntja/article1211996.ece


Samarbeidsprosjekt 

• Skolebibliotek 
- Thora Storm vgs leder arbeidet med å organisere skrivestafetten 
- Charlottenlund vgs deltar i planlegging 
 

• Fylkesbiblioteket 
• Den kulturelle skolesekken  
• Norsk forfattersentrum Midt-Norge 
• Adresseavisen (avtale om publisering) 



Planlegging/Organisering 

• Finne forfatter 
• Finne noen som kan publisere 
• Finne skoler som vil delta 
• Kontakte illustratør 
• Felles avslutning/lanseringsfest 
 
Thora Storm skisserte opplegg, søkte om støtte og 
kontaktet videregående skoler samt holder kontakt med 
Adressa. 

 



Gjennomføring 

• 5 skoler deltar, elever på vg1 skriver  
  
 1. Jørgen Brekke: Oppstartkapittel ferdig i starten av januar 

    2. Thora Storm: Oppstart skriving kapittel 2, uke 2 
 3. Malvik: Tilsendt kapittel 1 og 2 i uke 5, sender kapittel 3 i uke 8 
 4. Strinda: Tilsendt kapittel 1, 2, 3 i uke 8, sender kapittel 4 i uke 11 
 5. Tiller: Tilsendt kapittel 1, 2, 3, 4 i uke 11, sender kapittel 5 i uke 14 
 6. Charlottenlund: Tilsendt kapittel 1, 2, 3, 4 og 5 i uke 14,  
     ferdigstiller i uke 20 
 7. Ferdig skrivestafett uke 20 
 8. Publiseres som føljetong i Ukeadressa 
  



Skriveprosessen 

• Kreativ skriving i læreplanen: 
«skrive kreative tekster på hovedmål  
og sidemål med bruk av ulike språklige  

virkemidler»  
 
• Variasjon i skriveprosess og kåring av  
   vinnerbidrag 
• Idémyldring i grupper og plenum 
• Samskriving eller individuelt arbeid 
 
 
     Bilde: Individuell skriveøkt, 1MD 



Skriveprosessen  
elever i 1MD ved Charlottenlund vgs jobber med teksten 



                                                   

Tilbakemeldinger 

«Stort 
engasjement» 

«Gøy å skrive 
kreativt» 

«Spennende 
og artig 

prosjekt» 

«Motiverende» 



 
    
 
 



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke 


