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blottlagt de konsekvenser ett allt mer polariserat samhälle får för

Året blev som inget annat. Pandemin har på ett alarmerande sätt

vidareutveckla stödet under 2021 utifrån lärarnas avgörande åter-

lärande och kreativt och kritiskt tänkande. Vi ser fram emot att

arbetssätt var ett av behoven som lärarna lyfte vid sidan av digitalt

Ledare

barns liv och skolgång i socioekonomiskt utsatta områden när arvårdpersonal – välfärdssamhällets och demokratins främsta bärare –

samma tema i samarbete med Skolverket, vilket även blir en fortsatt

vi även förtroendet att under hösten fortbilda skolledningarna på

betslöshet, ekonomisk utsatthet och oro ökar. Återigen har lärare och
upprätthållit framtidstron för dem som behöver det mest även i kris.

Att vi gemensamt kan och måste verka för en jämlikhet där alla barn,

och vikten av att återvända till mening, värdighet och humanism.

2020:28). Vi är stolta och ärade att lyftas som en del av lösningen för

minskad skolsegregation och förbättrad resursfördelning” (SOU

I april 2020 överlämnades utredningen ”En mer likvärdig skola –

prioritering för Berättarministeriet under 2021.

oavsett deras bakgrund eller postnummer, ges förutsättningar och

en mer likvärdig svensk skola med följande stycke: ”Verksamhetsupp-

mest utsatta skolorna och dagligen utsatta barn. I samarbete med

steg i vårt uppdrag att vara ett stöd för lärarna som undervisar i de

Berättarministeriets tionde verksamhetsår innebar ett avgörande

och som håller hög kvalitet, kunde skalas upp.”

ord angeläget att denna, liksom andra verksamheter av denna typ

och att elevernas språkliga förmågor utvecklas. Det vore med andra

får ett mycket bra stöd genom samverkan med Berättarministeriet

följningen tyder tydligt på att lärarna upplever att deras undervisning

frihet att forma sin framtid bortom sitt arv.

Stockholms utbildningsförvaltning genomfördes under höstterminen

på fortbildningen grundade sig i vår rapport Man lär av varandra

av lärarna i Berättarministeriets upptagningsområden. Inriktningen

med tillförsikt fram emot att ytterligare tio år tillsammans verka för

och generös uppslutning av partner, volontärer och medarbetare. Vi ser

Inget av detta hade varit möjligt utan en medveten, handlingskraftig

för första gången en fortbildning i språkutvecklande arbetssätt för 114

och är aldrig fullärd som tagits fram i samarbete med KTH, Novus,

en mer god och jämlik skola som ger alla barn chansen att upptäcka
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Dilsa Demirbag-Sten Generalsekreterare

vad världen och livet har att erbjuda dem.

Demoskop och Ramboll Consulting och som släpptes 5 oktober.
om vilken professionsutveckling lärarna efterfrågar för att främja
elevers skolgång i socioekonomiskt utsatta områden. Språkutvecklande

6

Cecilia är Berättarministeriets styrelseordförande. Hon är sedan

Cecilia Nordström

till textanalysföretaget Gavagai.

Jussi är adjungerad professor i språkteknologi vid KTH och grundare

Jussi Karlgren

Styrelse

många år tillbaka verksam inom Tällberg Foundation och även

Dan Brändström

Statsvetaren Dan är bland annat ordförande för både Filantropiskt

styrelseordförande för Raoul Wallenberg Academy.
Anders Lago

forum och Linnéuniversitetets styrelse.
Sven Hagströmer

Anders är förbundsordförande i HSB. I sin tidigare roll som ordförande
i kommunstyrelsen i Södertälje var han med och tog initiativ till

Berättarministeriet och även av stiftelserna Raoul Wallenberg

Berättarministeriets första utbildningscenter.

Academy och AllBright.

Sven är styrelseordförande i Creades och en av grundarna till
Robert Weil
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Robert är styrelseordförande i Proventus och en av grundarna till
Berättarministeriet tillsammans med Dilsa Demirbag-Sten och Sven
Hagströmer och även av bland annat Magasin III och EcoOcean.
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huvudpartner stöttar verksamheten med rörligt kapital under en

verksamhetens långsiktighet och utveckling. Berättarministeriets

där resurser från det privata, offentliga och ideella säkerställer

Berättarministeriets verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan

Göteborgs Stad

Familjen Robert Weils Stiftelse

Catarina och Sven Hagströmers stiftelse

Bonniers familjestiftelse

Huvudpartner

Samarbetspartner

längre tidsperiod. Pro bono-partner bidrar med sin kunskapsexpertis.

Platzer Fastigheter Holding AB

Kent Löwenberg
utvecklingsprojekt med oss, och våra programpartner har tillsammans

Stenastiftelsen
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Världslitteraturhuset bibliotek Göteborg

Hallwylska museet, Stockholms stadsbibliotek

Programpartner

Skolverket, Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Allmänna arvsfonden, KTH, Karolinska Institutet, Vinnova,

Projektpartner

Folkuniversitetet, Ramböll Management Consulting

Kanter Advokatbyrå, Koncept Stockholm, Kreab, Pocketshop,

Bonnierförlagen, CloudScience International AB, DNAB,

Pro bono-partner

Stiftelsen Göteborgs Barnhus

Stockholms stad

med våra medarbetare utvecklat och pedagogiska skolprogram.
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Ryggraden i en utvecklad demokrati är ett fungerande och jämlikt

två klasser per dag, fyra dagar i veckan.

av innehåll och upplägg. Varje utbildningscenter tar emot en till

Vad vi gör

utbildningsystem. Bostadssegregationens negativa konsekvenser för

är också ofta de som hamnar i skolor med lägst studieresultat och på

tid lett till ökad ojämlikhet. De socioekonomiskt redan mest utsatta

Det kvantitativa målet är att alltid vara minst en vuxen per fyra

som på ideell basis deltar i klassbesöken i utbildningscentren.

Till vår hjälp har Berättarministeriet ett stort antal volontärer

barns skolgång i socioekonomiskt utsatta områden har under en lägre

så vis förstärks en känsla av utsatthet och utanförskap. Det är svårare

barn under ett program med en klass.

Vårt uppdrag är att i områden med hög arbetslöshet:

idag att göra en klassresa.
En allt större grupp människor kommer att sakna verktygen för att
aktivt delta i samhällslivet och bidra till lösningar för de komplexa
samhällsutmaningar som de globala målen i Agenda 2030 adresserar.

erövra det skrivna ordet

– På ett lustfyllt & kreativt sätt inspirera barn och unga att

– Stärka samarbetet mellan det privata, offentliga och det ideella

Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst
obunden stiftelse som verkar för att minska segregationens negativa

– Ge barn & unga tillgång till engagerade och närvarande vuxna

förutom lärare eller förälder
– Vara ett stöd för lärarna.
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påverkan på barns skolgång. Vi är en riktad demokratiinsats för elever,
lärare och skolledare i socioekonomiskt utsatta områden.
Berättarministeriet driver utbildningscenter i Stockholm-Hagsätra,
Stockholm-Husby och Göteborg-Gamlestaden. Vi erbjuder skolklasser
kreativa och kostnadsfria skolprogram som engagerar och lockar
eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet.
Programmen vänder sig i första hand till lärare i årskurs 2–5, är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för
lärarna i deras dagliga undervisning. Programmen utvärderas kontinuerligt tillsammans med lärarna som därmed blir medskapare
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vision är Ett Sverige där alla barn är trygga i det skrivna ordet och

Berättarministeriet är en värderingsdriven organisation och vår

barnbemötande och självledarskap.

utbildningsdesign, Berättarministeriets demokratiska värderingar,

på bland annat värderingsdrivet ledarskap, storytelling, pedagogik,

Så jobbar vi

har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.

anordnats under 2020. Några av de sedan innan planerade eventen

Med anledning av coronapandemin har färre utåtriktade event
barn kan lämna grundskolan med gymnasiebehörighet bäst säkrar

har framgångsrikt kunnat ställas om till digitala forum.
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och stärker den liberala demokratin.
Som idéburen aktör skiljer vi oss från exempelvis ett företag då vårt
slutgiltiga mål är att kunna avveckla vår egen verksamhet den dag
vi uppfyllt vår vision.
För att uppfylla våra uppdrag är det avgörande att majoritet av de
lärare som tar del av vår verksamhet upplever att vi är ett stöd i deras
dagliga arbete och att de skulle rekommendera oss till en kollega.
Berättarministeriets verksamhet bygger på tre kärnvärden som
beskriver våra mest grundläggande och tidlösa värderingar: modig,
syftesdriven och utvecklingsfokuserad. Som arbetsgivare vill vi erbjuda
värderingsdrivna, kritiskt tänkande och kreativa personer ett sammanhang där de aktivt kan påverka utvecklingen mot ett mer pluralistiskt
och demokratiskt samhälle. Därför lägger vi stor vikt vid att kultivera
och stärka vår gemensamma kunskap och förmåga i takt med att
både organisationen och dess omgivning utvecklas och förändras.
Vi har under 2020 genomfört en rad interna workshops med fokus
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Statistik 2020

lärarbesök

312

elevbesök

av lärarna som gick

3160

lärare deltog på

ett skolprogram 2020

till en kollega

97%

första upplagan av

Berättarministeriet

skulle rekommendera

114

lärarfortbildning

Berättarministeriets
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4

skolprogram har testats i digitala versioner
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162
klassbesök

261

volontärer utbildades,
digitala former

framförallt i nyutvecklade

på första upplagan av

skolledare deltog

att Berättarministeriet var

skolprogram 2020 upplevde

lärare som gick ett

8 av10

Berättarministeriets

ett stöd i deras undervisning

23

skolledarfortbildning

Fotnot: Med anledning av coronapandemin kunde vi av förklarliga skäl inte ta emot lika
många skolklasser under 2020 som tidigare år. Vi har under 2020 kunnat digitalisera
och vidareutveckla skolprogram och volontärutbildningar samt ta fram och genomföra
pilotomgångarna av Berättarministeriets skolledar- respektive lärarfortbildningsprogram.

18

med fantasiutsläpp
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1.
Pennsvärdet 2020

Pennsvärdet delades ut för
tredje året och denna gång
till Lana Dervisic, lärare på
Bandhagens skola. Utmärkelsen tilldelas en lärare i
Berättarministeriets upptagningsområden som stärker
sina elevers kritiska tänkande,
kreativitet och språkutveckling. Diplom och ett Pennsvärd
tilldelades mottagaren av Anna
Ekström, utbildningsminister.
Lunchseminarium med
läraren i fokus
Ett välbesökt lunchseminarium
arrangerades i Göteborg 8
december med fokus på lärarens
och skolledarens demokratiska
uppdrag. Seminariet tillägnades
läraren Eva Högberg som i år
var nominerad till Pennsvärdet.
Eva deltog på seminariet och
pratade om vad som är avgörande i mötet med eleverna för
att få dem att lyckas med sin
skolgång. Förutom Eva deltog
också publicisten och författaren Per Svensson, Åsa Hirsch
från Göteborgs universitet och
Anders Duvkär från Skolverket
på seminariet.

Höjdpunkter

”Alla barn har ju med sig olika bagage
när dom kommer till skolan, men jag som
lärare och vi som skola kan göra ganska
mycket för att kompensera för det som
saknas i det här bagaget och att vi helt
enkelt utgår ifrån att elever kan om dom
får möjlighet att lyckas.”
Lana Dervisic,
mottagare av Pennsvärdet 2020

”Alla barn vill kunna och jag
måste visa dom på vilket sätt dom
ska kunna, och på vilket sätt dom
kan lära sig. Alla vill.”
Eva Högberg,
lärare och nominerad till
Pennsvärdet 2020
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2.

Ny rapport om lärarens behov
Berättarministeriet släppte
rapporten ”Man lär av varandra och är aldrig fullärd”
med hjälp av KTH, Demoskop,
Ramboll och Novus. Syftet
med den var att undersöka
vad lärare i socioekonomiskt
utsatta områden behöver för
att skapa förutsättningar för
sina elever att lyckas med sin
skolgång. Rapporten baserades på Berättarministeriets
erfarenheter av nio års nära
samverkan med lärare i några
av Sveriges socioekonomiskt
mest utsatta storstadsområden. I rapporten beskriver
lärare fortbildningsbehov
inom språkutvecklande
arbetssätt, digitalt lärande
och kreativitet och kritiskt
tänkande.

”Så tänker jag också på att det

precis sådana här processer där stat,
landsting, kommun har lärt sig
någonting om vad som är viktigt att
göra och därmed förändrar sin
verksamhet. …. under hundra år
pågick det ett sorts experimenterande

offentliga lärdom, och det är
faktiskt därifrån vi har fått vår
förskola. Den föddes precis som ett
sådant här initiativ

(BM). Sakta men säkert lärde man
sig något om den här nya formen
att ta ansvar för alla människor
i samhället.”

Björn Åstrand,
regeringens särskilda utredare,
under rapportseminariet
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3.
Fortbildningar för lärare
och skolledare

Som en del i Berättarministeriets arbete att vara ett stöd
till skolor i områden med högt
socioekonomiskt index inleddes
under 2020 ett pilotprojekt
med uppdrag att fortbilda
lärare och skolledare på skolor
i dessa områden utifrån deras
behov. Under HT2020 genomfördes med stöd av Vinnova
en lärarfortbildning och i
samarbete med Skolverket en
skolledarfortbildning.

Bägge fortbildningsprogrammen togs fram på förfrågan
av och i nära samarbete med
Stockholms Stads utbildningsförvaltning, skolledare och
lärare. Fortbildningsprogrammen skräddarsyddes utifrån
målgruppens framförda utmaningar och behov. Temat var
vecklande arbetssätt och
fortbildningarna var integrerade i lärarnas dagliga arbete
samt i Berättarministeriets
programverksamhet. Totalt
deltog 114 lärare från 7 olika
skolor på lärarfortbildningen.
På skolledarfortbildningen
deltog 23 skolledare.

Under vårterminen 2021 sker
en utvärdering av fortbildningsprogrammen med ambitionen att utveckla och skala
upp fortbildningarna till ännu

”Jag vill poängtera två saker vi har gjort, och som jag verkligen
hoppas att vi fortsätter med nästa år: det ena är samverkan med
Berättarministeriet vad gäller fortbildning för rektorer i områden
med stora utmaningar. Det andra är det nätverk för rektorer som
vi startat upp i Göteborg tillsammans med Åsa Hirsh på
Göteborgs universitet.”
Anders Duvkär,
Skolverket
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4.

Samarbeten under året
a.
Göteborgs universitet fattade
beslut om att förlägga delar
av lärarstudenters VFU (verksamhetsförlagd utbildning)
hos Berättarministeriet, ett
samarbete som kommer att
vidareutvecklas och genomföras
under 2021. Målet med det
samarbetet är att förbereda
nästa generations lärare för

Ett samarbete med
Folkuniversitetet inleddes
med syfte att genomföra
gemensamma seminarier.
Under hösten arrangerades
ett seminarium om bildning

b.

Berättarministeriet och
Pocketshop har inlett ett
samarbete. Vår nya pro
bono-partner har under
andra halvåret delat
information om
Berättarministeriet i
sina kanaler med syfte
att rekrytera volontärer.

c.

framöver.
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5.
Digitalisering av
kärnverksamheten

Med anledning av coronapandemin har Berättarministeriet,
som många andra aktörer,
ställt om verksamheten under
har vidareutvecklats och
skolklasser. Programmen
Redaktör Schwartz bokutgivning, Den mystiska
lådan, Tidningsskaparna och
Kartuppdraget har testats i
digital form. Utvecklingsarbete
av de digitala programmen
fortsätter under 2021, för att
säkerställa att de digitala
skolprogrammen håller
samma höga kvalitet som de
fysiska.

Omställningen gjorde det
möjligt för Berättarministeriet
att vara ett stöd för skolor
i socioekonomiskt utsatta
områden också under en
pågående pandemi. Bortanför
pandemin möjliggör digitala
versioner av programmen
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Även volontärverksamheten
har påverkats av coronapandemin. Många av Berättarministeriets ordinarie volontärer
är i riskgrupp för covid-19 och
kunde därför inte delta på de
programtillfällen som var.
För att anpassa verksamheten
efter rådande omständigheter utvecklades digitala
versioner av utbildningar och
fortbildningar för volontärer.
Det visade sig vara ett lyckat
grepp. Många nya volontärer
anmälde sig till Berättarministeriet och gruppen av
volontärer är nu mer omfattande än innan pandemin.
Denna åtgärd bidrog också
till att det kvantitativa målet
om en vuxen per fyra barn
uppfylldes, coronapandemin
till trots.

Bortanför
pandemin
möjliggör digitala
versioner av
programmen
en samverkan

skolor.
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Resultaträkning*
Verksamhetsintäkter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Verksamhetsresultat
Räntekostnader och liknande
resultatposter

Årets resultat

Not
2
2

3

6 160 422
9 061 911
609 011
27 042
15 704 749

6 260 436
8 681 518
676 323
86 472

2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2019-12-31

15 858 386

2 081 493

-1 265
-1 265

2 082 758

316 397

316 397

-179
-179

316 576

-11 504 069 -13 030 012
-1 643 559 -1 622 824
-628 000
-735 337
-13 775 628 -15 388 173

2 081 493

*För att läsa årsredovisningen i sin helhet, besök Berättarministeriets hemsida.
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Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Förslag till disposition
av årets resultat

Styrelsen föreslår att årets resultat
disponeras så att i ny räkning överförs:
Balanserat resultat
Summa

Resultatet av stiftelsens verksamhet samt
dess ekonomiska ställning per 2020-12-31
och 2019-12-31 framgår av följande
resultat- och balansräkningar samt noter.

27

Ändamålsbestämda
medel

0

0

Fritt
eget
kapital

2 001 743
2 081 493
4 083 236

4 083 236
4 083 236

2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Not

Tillgångar

Balansräkning*

Anläggningstillgångar

629 268

145 490
86 402
0
231 892

625 000

40 615

72 745
22 115
0
94 860

17 738

641 269
1 311 152

231 892

853 769
1 496 507

2 350 374
2 350 374

94 860

3 918 296
3 918 296

3 661 526
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Not

8

317 207
1 426 426

763 582
-29 833
0
375 470

2 001 744
2 081 493
4 083 236

3 893 418

630 454
1 891 674

347 050
61 454
32 763
819 953

1 685 347
316 397
2 001 744

2020-12-31 2019-12-31

5 509 662

*För att läsa årsredovisningen i sin helhet, besök Berättarministeriets hemsida.

Summa eget kapital och skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 5
Inventarier, verktyg och installationer
6
Konst
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

5 414 803

3 893 418

7

Summa omsättningstillgångar

5 509 662

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Summa tillgångar
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Framåt: 2021
Berättarministeriet är en riktad insats och vi driver verksamhet på
plats där behovet är som störst. Under 2021 fortsätter vi vårt arbete
för att stärka lärare i områden med hög arbetslöshet. Mot bakgrund
av pandemin räknar vi inte med att kunna ta emot skolklasser under
vårterminen. Vårt fokus kommer även under VT2021 att istället ligga
på att vidareutveckla skolprogrammen, baserat på den utvärdering
än mer att integreras i Berättarministeriets skolledar- och lärarfortbildningar. Under 2021 kommer digitaliseringen av program och
volontärutbildningar att utvärderas och utvecklas för att möta behov
och efterfrågan.
När hösten sedan är här och skolornas sommarlov är över står
Berättarministeriet och våra volontärer redo för att erbjuda eleverna
högkvalitativa, pedagogiska skolprogram som är bättre än någonsin –
såväl fysiskt som digitalt. Lärare och skolledare i skolor med högt
socioekonomiskt index kommer att erbjudas utvecklande fortbildningsprogram särskilt anpassade efter deras behov och önskemål.

30

Digitalisering
av program
och volontärutbildningar ska
utvärderas och
utvecklas för
att bli ännu
bättre.
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Sida 4–5: En hyllning till läraren.
Från vänster i bild: Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriets generalsekreterare,
Cecilia Nordström, Berättarministeriets styrelseordförande, Lana Dervisic, årets mottagare
av Pennsvärdet och Anna Ekström, utbildningsminister.

Sida 30: Rapportsläpp.
Regeringens särskilda utredare, Björn Åstrand, deltar via videolänk när Berättarministeriets
rapport “Man lär av varandra men är aldrig fullärd” släpps.

Sida 28–29: Redo för rapportsläpp.
Från vänster i bild: Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet, Annica Pinton, biträdande
rektor Rinkebyskolan, Martina Olsson, förstelärare på Bandhagens skola, Klara Denckert,
Ramboll Consulting och Maria Wallin, Berättarministeriet.

45

Sida 43: Universum podcast.
Under året släpptes åtta avsnitt av vår podcast.

Sida 42: Universum podcast.
Åsa Lindeborg och Dilsa Demirbag-Sten i samband med att Åsa gästade vår podcast Universum.

Sida 41: Tidningsskaparna.
Elever jobbar med att komma på kreativa sätt för mänskligheten att nå de globala målen på.

Sida 40: Tidningsskaparna.
En grupp nöjda elever har precis fått varsitt ex av Fantasi i Fokus, en tidskrift med texter från
alla klasser som har deltagit i vårt skolprogram Tidningsskaparna under terminen.

Sida 38–39: Skolledarfortbildning.
Skolledare i samspråk. Första tillfället av Berättarministeriet skolledarfortbildning.

Sida: 36–37: Skolledarfortbildning.
Skolledare samlade på vårt kansli. Första tillfället av Berättarministeriet skolledarfortbildning.

Sida 34–35: Digitalt skolprogram.
Sandra Mars, lärare på Långmosseskolan i Göteborg, testar en digital version av
skolprogrammet Redaktör Schwartz bokutgivning med sin klass.

Sida 32–33: Rapportsläpp.
Från vänster i bild: Annica Pinton, bitr rektor Rinkebyskolan, Martina Olsson, förstelärare på
Bandhagens skola och Maria Wallin, Berättarministeriet, under vårt rapportsläpp.

Sida 31: Rapportsläpp.
Berättarministeriets rapportsläpp leds av vår generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten.

Sida 6: Pennsvärdet.
Lana Dervisic från Bandhagens skola är årets mottagare av Pennsvärdet.
Sida 8–9: Pennsvärdet.
Mingel på Berättarministeriets kansli under Pennsvärdetcermonin.
Sida 10–11: Seminarium om bildning.
I samarbete med Folkuniversitetet arrangeras ett seminarium med idéhistorikern Sverker Sörlin.
Sida 12–13: Bildning 2020 - varför behövs den?
Sverker Sörlin och Dilsa Demirbag-Sten diskuterar vikten av bildning.
Sida 14–15: Lärarfortbildning.
Berättarministeriets Nour Wåhlstedt håller en föreläsning om språkutvecklande arbetssätt
under första tillfället av Berättarministeriets lärarfortbildning.
Sida 16–17: Lärarfortbildning.
Första tillfället av Berättarministeriets lärarfortbildning. Deltar gör lärare från sju olika
skolor i Berättarministeriets upptagningsområde.
Sida 18–19: Lärarfortbildning.
Läraren Anton med kollegor under första tillfället av lärarfortbildningen.
Sida 20–21: Tidningsskaparna.
En elev ger sina förslag på hur vi gemensamt ska jobba mot de globala målen under
Berättarministeriets skolprogram Tidningsskaparna.
Sida 22–23: Lunchseminarium.
Eva Högberg, lärare i Göteborg som var nominerad till Pennsvärdet, tar emot blommor
och diplom från Berättarministeriets Angelina Drakopoulos under det lunchseminarium
som hölls till Evas ära.
Sida 24–25: Lunchseminarium.
Glada deltagare på Berättarministeriets lunchseminarium. Från vänster i bild Åsa Hirsh från
Göteborgs universitet, Anders Duvkär från Skolverket och Berättarministeriets Maria Wallin.
Sida 26–27: Digitala volontärträffar.
Med anledning av coronapandemin genomfördes digitala versioner av både utbildningar och
fortbildningar för volontärer.
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