
Går du i högstadiet  och bor i 

region Örebro län? Då har du möj-

lighet att åka på gratis  skrivläger 

i sommar.  

 

Lägret kommer vara i kulturhu-
set i Askersund  måndagen 8 

augusti till och med onsdagen 10 
augusti. 

 

Vi står för resa  till och från 
Askersund (om du åker kommu-
nalt) mat under hela lägret och 
sovplatser.  

 

Allt du behöver göra är att 
anmäla dig och komma till 
lägret. 

Välkomna på skrivläger 

 

8-10 augusti 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Lindgren 
Skrivpedagog och författare 

Kerstin Önnebo 
Skrivledare och skrivpoddare  

Skrivläger 

8-10 augusti 

 
Anmälan och mer information: 

Askersund.se/unglitteratur 



Vi ses på måndag 8 augusti på Askersunds 
kulturhus Sjöängen. Precis intill Sjöängen 
ligger sjön Alsen och bara ett stenkast bort 
ligger Askersunds centrum. I huset har vi 
bibliotek, matsal, fritidsgård och flera mysiga 
rum att skriva i. 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kommer sova i ungdomsgården och du be-
höver ha med dig madrass och sovsäck. Fru-
kost äter vi tillsammans i ungdomsgården in-
nan vi kör i gång med dagarnas aktiviteter. 
Lunch kommer vi tillsammans gå i väg och 
äta eller äta i Sjöängens restaurang. Middag 
kommer vi laga tillsammans, kanske grillar vi 
om vädret tillåter, kanske lagar vi tacos. 
 
 
 
 
 
 
 
Kvällarna kommer vi mysa tillsammans med 
filmer eller sällskapsspel.  
Det är viktigt att du fyller i om du har några 
allergier eller andra matpreferenser när du 
anmäler dig, så att maten blir rätt för dig.

måndag 8 augusti 
Vi ses vid tio för frukostfika och lär känna 
varandra.  
Efter att ha packat in oss och fått en rund-
vandring har vi ett inspirerande skrivpass 
fram till lunch vid tvåtiden. Då går vi någon-
stans där vi vill äta tillsammans. 
Eftermiddagen varvas med kreativa skriv-
pass, bad och gemensamma lekar i solen. 
På kvällen blir det film-mys efter gemensam 
matlagning. 

 

 
 
 
 
Tisdagen 9 augusti 
Dagen inleds vid åtta med gemensam frukost 
och avkopplande morgonrutiner. Första 
skrivpasset kommer i gång runt tio och da-
gen är upplagd som måndagen med skriv-
pass varvat med sociala roliga utflykter och 
lekar. Tisdagskvällen ägnar vi åt sällskaps-
spel och någon liten överraskning. 
 

 
 
 
 
Onsdag 10 augusti 
Det här är sista dagen som börjar på samma 
sätt som tisdagen. Vi färdigställer de texter 
vi gjort och förbereder oss på avslutningen.  
Klockan fyra dukar vi fram fika och välkomnar 
de föräldrar som haft möjlighet att komma. 
Senast klockan fem tar vi avsked.

 
Skrivpassen kommer vara ledda av två er-
farna och kunniga skrivpedagoger. Vi kom-
mer arbeta med att utveckla våra redskap i 
våra skrivar-verktygslådor så som: 
 Dramaturgi 

 Outlining 
 Gestaltning 

 Dialog 
 Miljöbeskrivning 

 
Vi jobbar för att skrivpassen ska vara roliga, 
kreativa och inspirerande. Tanken är att du 
ska kunna utvecklas och ha roligt på samma 
gång. Fantasi och möjligheter är det som du 
ska ha som ledstjärnor under passen och inte 
krav. Det är din text, din skapelse. Vi är bara 
guider. 
 
Kom och skriv och skapa med oss. 
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