PRESSEMEDDELELSE

København, 5. januar 2018

Landskonkurrencen i Nyhedsugen 2017 er
afgjort – to klasser vinder hver 25.000
Vinderne blev 7.x på Hareskov Skole og 8.-9. klasse på Brændstrup Kristne Friskole.
To klasser fra hver sin ende af landet bliver hædret for en seriøs arbejdsindsats og evne til
journalistisk at fortælle væsentlige historier i avisformat. Med sans for i varierede genrer at
bringe læseren med sig vidt omkring, overbeviste de dommerkomitéen om, at netop de var
rette vindere af aviskonkurrencen for skoleklasser i 2017.
De to vinderaviser er udvalgt blandt 55 lokalvindere i konkurrencen Nyhedsugen 2017, der er
arrangeret af Avisen i Undervisningen i samarbejde med 28 dagblade og digitale
nyhedsmedier, Pædagogisk LæringscenterForening og Dansklærerforeningen.
Med inspiration fra temaet ”PÅ” har 640 6.-10. klasser i efteråret 2017 produceret deres egen
avis og/eller webavis. Klassernes aviser og webaviser er bedømt af lokale dommerkomitéer på
landets dagblade, som har kåret hver deres vinder. Ud af de lokale vindere kårede den
landsdækkende dommerkomité følgende to aviser endelige vindere:
Påstanden af 7.x på Hareskov Skole i Værløse, indsendt til Berlingske i kategorien 6.7. klasse.
Onsight af 8.-9. klasse på Brændstrup Kristne Friskole i Brændstrup, Rødding,
indsendt til JydskeVestkysten i kategorien 8.-10. klasse.
Formand for dommerkomitéen, Claus Pilgaard (kendt som Chili Klaus), udtaler på vegne af
komitéen om de to vinderaviser:
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-

Avisen Påstanden leverer topfede historier til sine læsere. I et overskueligt layout mestrer
de at prioritere siderne og vinkle artiklerne, så interessen bliver vakt med det samme. Med
god fornemmelse for deres målgruppe fortæller eleverne med perspektiv om mennesker
og væsentlige emner. Deres omgang med fakta er eksemplarisk og de formidler både
følsomt og rørende, men uden at det bliver sentimentalt. Og så har de humor.

-

Redaktionen bag Onsight holder hvad de lover, når de erklærer at de vil ”opmuntre og
skabe et forbillede, for alle os der er på vej”. Altså teenagere og unge. Avisen er meget
velskrevet, grundig og fremstår helstøbt efter alle de klassiske journalistdyder. Layoutet
inviterer med et væld af indgange i tekst, billeder og grafik læseren indenfor i et univers af
historier, som på samme tid har overordnet interesse og menneskeligt nærvær. Der er god
afveksling i genreformater og emnet PÅ bliver afsøgt mange retninger. Historierne er fulde
af kilder, som eleverne selv har opsøgt og brugt til at skabe en læseværdig avis.

Præmieoverrækkelsen finder sted på Københavns Rådhus onsdag den 24. januar kl. 15-16.30.
Her bliver klasserne hyldet med taler, rådhuspandekager og hver en check på 25.000 kroner,
som formanden overrækker.
Medlemmerne af dommerkomitéen i Nyhedsugen 2017 er:
•

Jonas Stenbæk Christoffersen, chefredaktør Kids’ News

•

Palle Høj, chefredaktør Frederiksborg Amts Avis

•

Katja Gottlieb, Dansklærerforeningen

•

Lisbeth Johansen og Anne Foverskov, Pædagogisk LæringscenterForening

•

Clara Alsing, elev på Endrupskolen

•

Albert Storr Christensen, elev på Endrupskolen

•

Aslak Gottlieb, Avisen i Undervisningen

•

Kristoffer Ansbak Petersen, Avisen i Undervisningen

•

Claus Pilgaard (formand), kendt som Chili Klaus

917 klasser med i alt 20.205 elever fra 6. til 10. klasse i hele landet var tilmeldt Nyhedsugen
2017. Heraf gennemførte 640.
Se vinderaviserne og læs mere om konkurrencen på www.aiu.dk.
Deltagende dagblade og nyhedsmedier i 2017
Avisen.dk, Berlingske, Bornholms Tidende, BT, DAGBLADET Køge, Ringsted og Roskilde,
Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Dagbladet Holstebro-Struer, Flensborg Avis, Fredericia Dagblad,
Frederiksborg Amts Avis, Fyns Amtsavis, Fyens Stiftstidende, Helsingør Dagblad, Horsens
Folkeblad, JydskeVestkysten, Kids News, Koncentrat, Lolland-Falsters Folketidende,
Metroxpress, Midtjyllands Avis, Nordjyske Stiftstidende, Nordvestnyt, Randers Amtsavis,
Sjællandske, Skive Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad, Viborg Stifts Folkeblad, Århus
Stiftstidende
Henvendelse
Eventuelle spørgsmål om konkurrencen og vinderne kan rettes til Avisen i Undervisningen,
Aslak Gottlieb, aslak@danskemedier.dk, mobil 41 40 49 58.

2

