
POESI UTAN GRÄNSER 
Kalendarium 2020 – 2021 

Observera att det är två kalendarier i detta dokument, ett för om det blir en digital final och ett 

om det blir final i UKK.    

Kalendarium för digital final  

Veckorna 50 – 7 

Vid lämpliga tillfällen arbete med poesiskrivning i skolorna. Varför inte utnyttja sista veckan 

på höstterminen för poesi? 

Vecka 4/5 

Årsmöte med Poesi utan gränser och Språklärarna i Uppsala. Inbjudan kommer. 

Vecka 7 

OBS! Fredag 19/2 sista dagen att skicka in dikter till info@poesiutangranser.se  

Vecka 8,9  

Olika jurygrupper väljer ut de tre bästa dikterna i varje språk och stadium. 

Vecka 10 

Finalisterna i årets tävling meddelas 

Vecka 11 

Finalisterna spelar in film på sina mobiler där de läser sin dikt 

Veckorna 12,13 

Domare bestämmer priser, meddelar vår sekreterare 

Vecka 15 

”Finalen” läggs som en olistad video på YouTube under begränsad tid 

Veckorna 14 - 18 

Redigering och tryck av häfte med alla finaldikter samt översättning 

Veckorna 19 – 21 

Utdelning av diplom och priser till finalister samt dikthäftet till deltagande elever, lärare och 

skolor 
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Kalendarium för final i UKK  

Vecka 48  

Onsdag 25/11 kl 18 – 19 Webinar, se inbjudan   

Vecka 49  

Komplettering av informationsmappar  

Veckorna 50 – 7  

Vid lämpliga tillfällen arbete med poesiskrivning i skolorna. Varför inte utnyttja sista veckan 

på höstterminen för poesi?  

Vecka 4  

Årsmöte med Poesi utan gränser och Språklärarna i Uppsala. Inbjudan kommer.  

Vecka 7  

OBS! Fredag 19/2 sista dagen att skicka in dikter till info@poesiutangranser.se   

Vecka 8   

Olika jurygrupper väljer ut de tre bästa dikterna i varje språk och stadium.  

Vecka 9   

Finalisterna i årets tävling meddelas  

Vecka 10  

Söndag 14/3 kl 13 – 16.30 UKK Sal B Final i årets poesitävling Poesi utan gränser  

Veckorna 11 – 16  

Redigering och tryck av häfte med alla finaldikter samt översättning  

Veckorna 17 – 21  

Utdelning av dikthäftet till deltagande elever, lärare och skolor  

  

 

För mer info se  www.poesiutangranser.se 

 

 


