
HAR DU LYST TIL AT SKRIVE EN KLUMME TIL MAGASINET FRISKOLEN?
I disse kommunalvalgkampstider er arbejdstitlen ”Hvis jeg var borgmester i min by, så ville jeg...” 
- og derefter er ordet dit! Hvis du vil, kan du overveje disse tre spørgsmål - find gerne selv på flere:

* Hvad ville du arbejde for som borgmester?
* Hvorfor ville du arbejde for netop det?
* Hvem ville det være godt for?

Indsend din klumme senest fredag den 12. november 2021 – læs mere om rammerne nedenfor.

HVAD ER EN KLUMME
En klumme er en tekst, der er skrevet til en avis eller et magasin. En klumme er som regel ikke 
videnskabelig og fuld af fakta, men det er dig, der vælger, hvordan din klumme skal være. Det er din 
klumme og din vinkel på emnet, du skriver om, der er vigtigst.

Når du skriver til Magasinet Friskolen, så får du et emne, du skal skrive om. Men derefter er ordet dit. 
Det er vigtigt, at du holder dig til emnet og vender og drejer det, mens du præsenterer de overvejelser 
og tanker, du har om emnet. En god klumme er en personlig klumme.

Skriv med et tydeligt ’jeg’, når du skriver. Det er dig, der beslutter, hvad du gerne vil fortælle, og hvordan 
du gør det. Husk at give din klumme en god og fængende overskrift, så læserne får lyst til at dykke 
ned i din tekst. 

HVEM KAN INDSENDE EN ELEVKLUMME TIL MAGASINET FRISKOLEN?
Alle elever i 0. – 12. klasse på vores medlemsskoler kan indsende en klumme. Det er tilladt at skrive en 
klumme sammen i en gruppe – eller sammen med en forælder, hvis man går i de yngste klasser.

På redaktionen udvælger vi de klummer, der bliver trykt i Magasinet Friskolen. Hvis din klumme 
bliver udvalgt, kontakter vi dig for at få et billede af dig til klummen. Vi forbeholder os ret til at 
redigere og/eller forkorte de indsendte elevklummer.

HVEM ER MÅLGRUPPEN TIL ELEVKLUMMERNE?
Det er først og fremmest Magasinet Friskolens læsere, du skal skrive din klumme til. Vi forestiller os, 
at det er friskoleforældre og ansatte på friskoler. Det kan også være mennesker, som finder frie skoler 
spændende og gerne vil vide mere om, hvad friskoleelever mener om forskellige emner.

RAMMER
 • Din klumme skal fylde mellem 500 og 2800 antal tegn (med mellemrum).
 • Sørg for at give din klumme en god og fængende overskrift.
 • Husk at skrive dit fulde navn, klassetrin og din skoles navn på din klumme.
 • Indsend din klumme til mie@friskolerne.dk

Læs tidligere elevklummer og få inspiration til din på www.magasinetfriskolen.dk
Hold øje med www.friskolerne.dk for næste emne og deadline.
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