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Vedtægter for Skriverprisen  

 
1. Skriverprisen er ministeriets pris til forfattere, der skriver læsevenligt. Prisen har til formål at hædre 
en særlig bemærkelsesværdig indsats for læsevenlig dansk litteratur for børn, unge eller voksne. Der 
lægges vægt på sproglig, indholdsmæssig og grafisk tilgængelighed. 

 
2. Skriverprisen kan tildeles en enkelt forfatter eller deles mellem flere forfattere, eller mellem for- 
fatter og illustrator, såfremt der er tale om et samarbejde. 

 

3. Skriverprisen kan tildeles et enkelt værk, der er udkommet siden seneste frist for indsendelse af 
værker til prisen. Prisen kan også tildeles en serie eller et helt forfatterskab, der inkluderer et værk, 
som er udkommet siden seneste frist for indsendelse af værker til prisen. Dansksprogede værker af 
skønlitterær eller faglitterær art kan indstilles til Skriverprisen. Oversættelser af uden-landsk litteratur 
samt egentlige skole- og undervisningsbøger kan ikke komme i betragtning. 

 
4. Prisen er på 25.000 kr., som finansieres af Undervisningsministeriet. 

 
5. Til prisens uddeling nedsættes et udvalg bestående af fem medlemmer: 

 

 Et medlem udpeget af Dansk Forfatterforening, 

 et medlem udpeget af Landsforeningen af Læsepædagoger, 

 et medlem udpeget af Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, 

 et medlem udpeget af Danmarks Lærerforening, 

 et medlem udpeget af Pædagogisk LæringsCenterForening. 

Medlemmerne beskikkes af undervisningsministeren for en 3-årig periode. Efter indstilling fra 
prisudvalget udpeger undervisningsministeren formanden blandt udvalgets medlemmer. 

 
6. Udvalgets bedømmelse sker på baggrund af udgivelser af litteratur siden seneste frist for 
indsendelse af værker til prisen. Udvalget vælger tre nominerede, som indstilles til Skriverprisen. 
Udvalget vælger prismodtageren/prismodtagerne blandt de nominerede efter indbyrdes forhandling 
på et møde, hvor mindst fire udvalgsmedlemmer er til stede. 

 

7. Prisen uddeles én gang årligt og så vidt muligt i årets sidste kvartal. Uddelingen sker offentligt og på 
foranstaltning af Undervisningsministeriet. 

 

8. Vedtægterne for Skriverprisen kan revideres af udvalgets medlemmer. De reviderede vedtægter 
godkendes af undervisningsministeren. 

 
9. Disse vedtægter er trådt i kraft med undervisningsministerens godkendelse i april 2018 efter 
revision af de tidligere vedtægter fra maj 2017. 
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