1 (7)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Datum
2020-10-14

Handläggare

Marcel Moritz
08-53531378
Marcel.Moritz@huddinge.se

Diarienummer
KS-2020/2124

Trygghets- och delaktighetsberedningen

Beslut om vinnare av Huddinges Instagramtävling för
grundskolelever inom demokratidagar 2020
Förslag till beslut

Trygghets- och delaktighetsberedningens beslut
Vinnare för Huddinge kommuns Instagramtävling 2012 #hållbarhetslängtan
#huddingedemokrati, tilldelas de kandidater som trygghets- och
delaktighetsberedningen på sammanträdet den 22 oktober 2020 bedömer som bäst
kvalificerade.

Sammanfattning
Huddinge demokratidagar har genomförts under 10 år på initiativ av trygghetsoch delaktighetsberedningen. Trygghets- och delaktighetsberedningen har inom
ramen för demokratidagar 2020 tagit initiativ till en bild- och filmtävling på
Instagram med temat ”hållbarhetslängtan”.
Årets Instagramtävling uppmuntrar elever att ta inspiration från Agenda 2030 och
de 17 hållbarhetsmål som världen har enats om att nå till 2030 samt Huddinge
hållbarhetsrapport, för att själva fundera kring hur en hållbar värld konkret ser ut
för dem. Med årets tema #hållbarhetslängtan har elever fått möjlighet att fråga sig
vad är viktigast i ett hållbart samhälle och vad längtar de efter som idag inte
fungerar som det ska? Temat har även gett lärarna möjlighet att ta upp ämnen
kring hållbar utveckling.
Tävlingen har ägt rum mellan 24 september och 11 oktober 2020. En prisjury har
haft i uppgift att utse lämpliga kandidater för priset till trygghets- och
delaktighetsberedningen. Beslut om vilka som ska erhålla pris fattas av trygghetsoch delaktighetsberedningen. Det har inkommit totalt 66 tävlingsbidrag från 9
skolor.
Prisjuryn har nominerat följande 10 bidrag:
1.
2.
3.
4.
5.

Mörtviksskolan klass 2
Trångsundsskolan 7A
Skapaskolan klass 8 (1)
Segeltorpsskolan 9C
Trångsundsskolan 7B
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6. Tomtbergaskolan 3A
7. Mörtviksskolan 6B
8. Skapaskolan klass 8 (2)
9. Kvarnbergsskolan 8:10
10. Lindskolan, Gul klass
Trygghets- och delatighetsbredningen beslutar på sammanträdet den 22 oktober
2020 vilka av nomineringarna som får ta emot första-, andra- och tredjepris.

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommun ska enligt Mål och budget utveckla arbetet med att göra
invånare och brukare mer delaktiga. Kommunens närvaro i sociala medier och
andra digitala fora behöver utvecklas. Demokratiarbetet ska vara framåtblickande
och innovativt. Särskild vikt ska läggas vid att nå de som i vanliga fall inte deltar
samt göra barn och ungdomar mer delaktiga.
Huddinge demokratidagar har genomförts under 10 år på initiativ av trygghetsoch delaktighetsberedningen. Trygghets- och delaktighetsberedningen har inom
ramen för demokratidagar 2020 tagit initiativ till en bild- och filmtävling på
Instagram med temat ”hållbarhetslängtan”. Årets Instagramtävling uppmuntrar
elever att ta inspiration från Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmål som världen
har enats om att nå till 2030 samt Huddinge hållbarhetsrapport, för att själva
fundera kring hur en hållbar värld konkret ser ut för dem.
Med årets tema #hållbarhetslängtan har elever fått möjlighet att fråga sig vad är
viktigast i ett hållbart samhälle och vad längtar de efter som idag inte fungerar
som det ska? Hur ser det ut på den plats där vi kan säga att vi lever i ett hållbart
samhälle? Hur ser det ut lokalt där de bor, någon annanstans på jorden eller i
världen som helhet? Temat har även gett lärarna möjlighet att ta upp ämnen kring
hållbar utveckling.
Tävlingen har ägt rum mellan 24 september och 11 oktober 2020 och första- till
tredjepristagaren vinner en summa pengar till sin klass. Första pris är 10 000
kronor, andra pris 7 500 kronor och tredje pris 5 000 kronor. Man kan tävla
klassvis eller enskilt, men priset tillfaller hela klassen. Alla grundskolor i
Huddinge kan delta, både kommunala skolor och friskolor.
Priset delas ut på kommunfullmäktiges möte i december 2020. Beslut om vilka
som ska erhålla pris fattas av trygghets- och delaktighetsberedningens på
sammanträdet den 22 oktober 2020. Det har inkommit totalt 66 tävlingsbidrag
från 9 skolor. Följande skolor deltog i tävlingen: Mörtviksskolan, Visättraskolan,
Skapaskolan, Trångsundsskolan, Segeltorpsskolan, Lindskolan, Tomtbergaskolan,
Kvarnbergsskolan och Internationella Engelska skolan i Länna.

Prisjuryns bedömning
En prisjury har haft som uppgift att utse lämpliga kandidater för priset och består
av Ingalill Söderberg, ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen, Nina
Kerola, konstpedagog på Fullersta gård, Jelena Drenjanin, Vice ordförande i

3 (7)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Datum
2020-10-14

Diarienummer
KS-2020/2124

Grundskolenämnden, Kerstin Trygg, kommunikatör, kommunstyrelsens
förvaltning.

Juryn har nominerat följande 10 bidrag:
Finalist 1: Mörtviksskolan klass 2

Motivering: Kreativa och fantasifulla skapelser främst i naturmaterial som
belyser vikten av biologisk mångfald och visar på skaparnas insikt om insekternas
ovärderliga betydelse för hållbar utveckling och deras egen framtid.
Finalist 2: Trångsundsskolan 7A

Motivering: En jorduppgång som inger hopp och visar att skaparen tänkt till
kring vikten av att vi tar vara på vår gröna planet för en hållbar framtid. Bilden
väcker tankar och känslor som rör människans förhållningssätt till naturen på både
individuell och global nivå. Kompositionen är genomtänkt med fin ljussättning
och hög konstnärlig kvalité.
Finalist 3: Skapaskolan klass 8 (1)
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Motivering: Ett annorlunda bidrag som lyfter fram de sociala aspekterna av
hållbar utveckling i ett globalt perspektiv. Den tilltalande formen, väl valda
musiken och konkreta argumentation skapar en väl genomarbetad helhet.
Finalist 4: Segeltorpsskolan 9C

Motivering: Ett bidrag som sticker ut och tänjer på ramarna genom att lyfta hur
mat kan vara en nyckel till en hållbar framtid och samtidigt vara en fröjd för ögat,
smaklökarna och klimatet. Rätternas innehåll såväl som presentation visar på
konstnärlig höjd och kvalité. Skaparna erbjuder ett närodlat recept på hållbar
utveckling som väcker hållbarhetlängtan hos betraktaren på flera nivåer. När får vi
smaka?
Finalist 5: Trångsundsskolan 7B

Motivering: Konstnären lyfter med detta genomtänkta och hantverksmässigt
välgjorda verk hur människans klimatpåverkan gör sig synlig i trädens årsringar.
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Samtidigt inger verket hopp med den hållbarhetslängtan att årsringarna framöver
ska visa framtida generationer hur klimatet blev bättre och bättre från och med nu.
Finalist 6: Tomtbergaskolan 3A

Motivering: Denna vackra teckning lyfter många aspekter av att vara nära och i
naturen, både den sociala aspekten och kopplingen till en god och nyttig kost. Ett
genomtänkt bidrag på flera olika plan med en tydlig hållbarhetslängtan.
Finalist 7: Mörtviksskolan 6B

Motivering: Ett bidrag med kreativ höjd och ett konstnärligt grepp som visar på
en hållbarhetslängtan efter en framtid där elproduktionen är helt förnyelsebar. En
väl genomtänkt och välkomponerad teckning.
Finalist 8: Skapaskolan årskurs 8 (2)

Motivering: Detta bidrag förmedlar kontrastrikt med mjuka röster och lugn musik
ett starkt budskap och en tydlig hållbarhetslängtan: ett förlåt till världens vatten
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för människans negativa påverkan, men också en dröm om en ny värld där vattnet
får den respekt det förtjänar.
Finalist 9: Kvarnbergsskolan 8:10

Motivering: Denna korta film har en feelgood-känsla med ett bra budskap och en
hållbarhetslängtan efter ett samhälle där vi fokuserar mer på att må bra och ha kul
än att konsumera. Filmen har en spännande start som fångar tittaren och ett bra
tempo.
Finalist 10: Lindskolan Gul klass

Motivering: En fin och genomtänkt film som förmedlar hållbarhetslängtan efter
ett samhälle där alla, oavsett fysiska hinder, ska ha möjlighet att bland annat
komma ut i naturen. Skaparen visar konkret på hur detta ska kunna gå till och
utstrålar ett driv att vara en del av denna hållbara framtid där hans vänner åtnjuter
samma möjligheter som han själv.

Röstningsprocess
Under oktober 2020 har ett juryarbete skett för att ta fram nomineringar till priset.
Ledamöter i trygghets- och delaktighetsberedningen får möjligheten att rösta
digitalt på nomineringarna innan sammanträdet den 22 oktober 2020. Röstningen
görs genom att ledamöter i beredningen bjuds in att rösta på juryns nomineringar.
De tre bidrag med flest antal röster vinner tävlingen.
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Marcel Moritz
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