
	

Berättarministeriets etiska riktlinjer  
 
– Vägledande principer för medarbetare. Fastställda av Berättarministeriet 14 augusti 2015. 
Reviderade den 1 januari 2019. 
 
 
Berättarministeriets etiska riktlinjer fungerar som vägledande principer i samspelet med barn och 
unga. De etiska riktlinjerna är gemensamma för alla oberoende ställning och arbetsuppgifter, 
volontär som medarbetare. 
 
Berättarministeriets etiska riktlinjer utgår från FN:s Barnkonvention och Deklarationen om de 
mänskliga rättigheterna. 
 
1. Vi definierar inte barn, volontärer eller medarbetare 
 
Berättarministeriet är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som värnar om allas rätt att 
bestämma sin egen identitet, oberoende av ålder, kön, etniskt ursprung, religion, social 
tillhörighet, politisk åskådning, funktionshinder eller sexuell läggning. Vi definierar därmed aldrig 
barn, volontärer eller medarbetare utifrån dessa grunder. 
 
2. Vi utgår alltid från barnets bästa 
 
Berättarministeriet utgår alltid från barnets bästa när vi planerar och genomför våra aktiviteter. 
Detta innebär att enskilt arbete med ett barn måste ske i lokalen där den övriga gruppen arbetar. 
Medarbetarna tar fullt ansvar för barnens säkerhet och trygghet. Därför lämnas barn aldrig 
ensamma med volontärer. All form av uppsökande kontakt med barn utanför utbildningscentret 
är förbjuden. Lämna aldrig ut ditt telefonnummer eller din adress och ha inte någon kontakt i 
social media.  
 

3. Vi värnar om personlig integritet 

Alla barn, volontärer och medarbetare har rätt till fysisk och psykisk integritet. Vi bemöter alla 
med respekt och accepterar inte mobbning eller kränkande behandling av något slag. Vi 
favoriserar heller aldrig ett specifikt barn, en specifik volontär, eller en specifik medarbetare. 
 
4. Vi respekterar anonymitet 
 
Alla barn, volontärer och medarbetare ska kunna känna sig trygga på Berättarministeriet. Det 
betyder att vi endast använder förnamn i verksamheten. Vi omnämner inte heller barn och 
volontärer vid namn utanför verksamheten och vi publicerar inte bild eller namn på besökare i 
våra utbildningscenter utan tillstånd. Detta gäller även i sociala medier. Volontärer tillåts inte att 
fotografera barnen i utbildningscentret.  
 
5. Vi avlägger ett tystnadslöfte  
 
Att vara volontär, praktikant eller medarbetare på Berättarministeriet innebär ett ansvar för såväl 
barns välbefinnande som för deras förtroenden, och dessa vill vi förvalta på bästa sätt. Därför 
avlägger såväl medarbetare som praktikanter och volontärer ett tystnadslöfte. Vi skriver under på 
att varken under vår tid på Berättarministeriet eller i efterhand dela information som barn delar 
med oss. Vi delar inte heller under några omständigheter uppgifter om barn som besöker våra 
utbildningscenter. Undantag för tystnadslöftet finns endast i situationer då barn riskerar att fara 
illa. Information ska i dessa fall delas med Barnsäkerhetsansvarig på Berättarministeriet. 



	

 
 
6. Vi har säkerhetsrutiner vid, brand, olyckor och barn som far illa  
 
Berättarministeriet har rutiner och handlingsplan om barn råkar ut för en olycka eller misstänks 
fara illa. Medarbetarna ansvarar fullt för barnens säkerhet och Barnsäkerhetsansvarig sköter 
kontakt med lärare och socialtjänsten vid behov. 
  
Alla medarbetare har genomgått en förstahjälpen-kurs.  
 
Enligt Socialtjänstlagen (2001:453), 14:e kapitlet, 1§, gäller att ”var och en som får kännedom 
om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla 
detta”. Socialtjänstlagen uppmanar även till anmälan vid misstanke om att ett barn far illa. 
Berättarministeriet har interna rutiner för ansvarsfördelning vid misstanke om att barn far illa och 
Barnsäkerhetsansvarig ansvarar för att göra en formell orosanmälan.  
 
 
7. Vi uppmuntrar till delaktighet 
 
Berättarministeriet värnar om ett gott arbetsklimat där alla barn, volontärer, praktikanter och 
medarbetare får komma till tals. Vi stödjer, motiverar och uppmuntrar varandra för att varje 
insats skall leda till bästa möjliga resultat. Tillsammans skapar vi en verksamhet byggd på 
laganda, tillit och ömsesidig respekt för varandra. 
 
 
8. Vi accepterar inte påverkan av alkohol eller droger i verksamheten 
 
Förtäring av alkohol eller droger är förbjudet i Berättarministeriets lokaler. Det är även förbjudet 
att uppträda alkohol- eller drogpåverkad i Berättarministeriets verksamhet. 
 
 
9. Vi värnar om god förvaltning 

Berättarministeriet är en icke-vinstdrivande stiftelse som lever på insamlade medel. Detta medför 
ett stort ansvar för att resurser och arbetstid förvaltas väl och används korrekt på effektivast 
möjliga sätt till de ändamål de är avsedda för. 

 
10. Vi är alla ambassadörer 
 
Alla medarbetare är direkt eller indirekt ambassadörer för Berättarministeriet och dess 
verksamhet. Respektera därför organisationens värderingar vid all form av extern 
kommunikation. Volontärer och praktikanter uppmuntras också att värna om Berättarministeriets 
värderingar. 
 
Överträdelser av Berättarministeriets etiska riktlinjer 
 
Berättarministeriet förbinder sig att erbjuda de förutsättningar som krävs för att de etiska 
riktlinjerna ska kunna efterföljas. Eventuella överträdelser av de etiska riktlinjerna kommer att 
tas upp av Berättarministeriet med berörd individ.  Allvarliga överträdelser resulterar i uppsägning 
av volontärens arbete på Berättarministeriet. 
 
Om du som volontär har några frågor kring Berättarministeriets etiska riktlinjer, kontakta 
Strategisk ledare program och utbildning. 
 
       


