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Lav et skriftligt produkt om pengespil
Du skal nu lave et skriftligt produkt om pengespil.
Produktet skal indeholde det, du forbinder med
pengespil. Det vigtige er, at du tænker over pengespil,
og hvilken betydning det har for dig. Derfor er produktets form og indhold op til dig. Du må selv vælge,
om du vil skrive en novelle, en avisartikel, et essay
eller noget helt fjerde.

Mangler du inspiration?
Et skriftligt produkt om pengespil kan eksempelvis
handle om:
• En oplevelse, du har haft med pengespil.
• Dine holdninger til pengespil.
• Hvilken betydning pengespil har for dig.
• En historie om pengespil, som du selv finder på.

Krav til det skriftlige produkt
•
•
•
•

Produktet skal handle om pengespil.
Produktet kan både være en virkelig historie eller
noget, du finder på.
Produktet må maksimalt fylde 1-2 sider.
Dit skriftlige produkt er anonymt, så ingen får at
vide, hvilket produkt, du har skrevet.

Nar du er faerdig med dit skriftlige
produkt
•
•
•

•

Skriv navn, klasse og skole på produktet.
Læg dit essay i en kuvert og luk den.
Aflever den lukkede kuvert med dit essay til din
lærer eller send den direkte til Allorfik, Box 432,
3900 Nuuk eller på mail til allorfik@allorfik.gl
senest 6. april 2018.
Hvis du vinder bestemmer du selv, om du vil
offentliggøre dit navn.

Alle indsendte materialer bliver som udgangspunkt
vist på Ludomanikonferencen 2018. Hvis I ikke ønsker
materialet vist, skal I huske at skrive det til os. Vær
også opmærksom på, at materialer, der ikke opfylder
de opstillede kriterier ikke kan vises.
God arbejdslyst!

