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Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2017 

 
"Stillhetsträning stärker elevens inre resurser och främjar lärandet" 

                               Arthur Zajonc, fysikprofessor, Amherst College 

 

 
 

Varje dag får tusentals barn och unga i skolan möjlighet att använda Drömmen 

om det godas metoder för lugn och ro. Det ger dem en trygg inre plats att gå till 

– en tillflykt mitt i kravfyllda och stressiga dagar.  

 

Drömmen om det goda är en ideell förening som är politiskt och religiöst 

obunden. Drömmen erbjuder introduktioner, utbildningar, inspirationer 

och workshops som lär enkla stillhetsmetoder, baserade på mindfulness, 

för att användas i förskolan och skolan. 

   

Drömmens vision är ”trygga och harmoniska barn och ungdomar med god 

självkänsla”. Syftet är att bidra till lugn och ro och inre fred bland barn och 

ungdomar. Vi vänder oss till lärare, barn/elever och föräldrar som genom 

utbildning och information får möjlighet att lära mer om Drömmens metoder.  

 

I dagens samhälle med överflöd av information, olika stressfaktorer, högt tempo 

med många val och konfliktsituationer behöver människor i alla åldrar lära sig 

betydelsen av stillhet och lugn och ro. Genom att sprida Drömmen om det goda 

– metodiken inom förskolan och skolan bidrar det till att uppfylla skollagens krav 

på en skolmiljö av trygghet och studiero. 

 

Utvecklingen av metoderna har skett i samarbete med experter och 

lärare och fungerar för såväl förskola som grundskola och gymnasium.        

 

Metodiken består av fyra övningsformer: stillhet, beröring, reflektion och rörelse 

(kontemplativ rörelse som yoga, qigong eller meditativ gång). 

De är anpassade till förskolans och skolans vardag och kan användas 

tillsammans eller var för sig.   

Verksamheten baseras på forskning och erfarenhet vilket visar att  

regelbundna övningar; 

• minskar stress och oro 
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• ökar förmågan till inlärning  

• förbättrar arbetsmiljön.  

 

Föreningen vänder sig till följande målgrupper; 

Barn och unga med risk för lättare psykisk ohälsa och stress. 

Barn och unga i förskola, skola och gymnasium    
Lärare, rektorer och elevhälsoansvariga.  
Föräldrar 

 
  

Drömmen om det goda har under åren 2016-2018 fått stöd av Allmänna 

Arvsfonden till projektet mitt Lugn för gymnasielever. 

Man har även fått verksamhetsstöd från Folkhälsomyndigheten för arbetet med 

barn och ungas psykiska hälsa under hösten 2017 med förlängning under 2018.    

 

 

Drömmen om det godas värdegrund: 

 

 
 

"Varje människa har ett inre värde och en potential av godhet, medkänsla och vishet”  

 
Det är grunden för FN:s mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention och grunden 
för skolan. Drömmen om det goda stödjer sitt arbete på läroplanen i skolan där 

värdegrunden med demokrati samt barns och ungas rätt till lugn och ro tas 
tillvara.   

 

 

Sammanfattning År 2017  

Under 2017 har utbildningsverksamheten utvecklats både avseende innehåll och 

omfattning. Drömmen om det goda har genomfört arton grundutbildningar och 

efterfrågan har ökat av medverkan i en rad sammanhang. Frukostmöten, 

inspirationer och introduktioner har ordnats i förskolor och skolor på flera nya 

platser runt om i landet.   
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Kontakter med kommuner utvecklas vidare bland annat i Norrköping, Knivsta och 

Bengtsfors. I Norrköpings kommun genomfördes en heldagsinspiration med 150 

deltagare. Olle Johansson, ordförande i Barn-och ungdomsnämnden 

invigningstalade och han lyfte behovet av att fler skolor och förskolor arbetar 

med Drömmens metoder. Ett kort reportage gjordes under dagen om Drömmen 

av SR. Knivsta kommun har utbildat en stor grupp rektorer och chefer genom att 

bjuda in deltagare från sammanlagt 17 skolor till introduktion och två grund-

utbildningsdagar. Bengtsfors kommun har påbörjat ett liknande arbete under 

2017 som kommer att fortsätta under 2018.  

 

Under hösten deltog Drömmen i Skolforum både med ett fullsatt seminarium och 

som utställare. Drömmen samverkade som utställare med Dana förlag som 

lanserade Anna Bornsteins bok ”Stillhet i förskolan och skolan, steg för steg” i 

samband med mässan. En bok som handlar om hur Drömmen utvecklats under 

mer än 20 år. Boken har skrivits av Anna som är grundare och initiativtagare till 

drömmen om det Goda. Arbetet med boken har skett i nära samarbete med Ann-

Kristin Källström Sundgren, förskolechef i Norrköping.   

 

”Mitt lugn”, gymnasieprojektet med stöd från Allmänna arvsfonden under tre år 

har fortsatt att utvecklas mycket positivt. Allt fler klasser och elever har önskat 

delta. Strategin har varit att erbjuda fler klasser i en och samma skola än att gå 

till nya skolor. Flera skolor har tagit vara på denna möjlighet samtidigt som 

intresset från fler skolor att delta har ökat. Totalt har projektet nått 20 skolor 

och ca 2300 elever under 2016-2017.  

 

Uppdraget är att under en introduktion och två workshops initiera och inspirera 

elever och deras lärare att träna Mindfulness i skolan och på fritiden. Skolorna 

som deltagit har övat tillsammans i klassrummet och eleverna har även tränat på 

egen hand. Som stöd har Appen ”Mitt lugn” tagits fram. Den har under året 

vidareutvecklats med hjälp av en referensgrupp bestående av elever från 

projektet. 

 

Elever från olika skolor har blivit inspiratörer för att bidra till projektets spridning 

och utveckling. Ett flertal utbildningar för inspiratörer har genomförts under året. 

Det har förutom projektledningen varit 7 utbildare som har genomfört workshops 

och introduktioner i skolor på stort antal platser runt om i landet. 

Efter att projektet avslutas under sommaren 2018 kommer Drömmen att 

fortsätta erbjuda möjlighet för gymnasier att få ta del av workshops och att 

använda Appen ”Mitt lugn” som är tillgänglig på APP store. 

 

Våra utbildare, workshopledare och inspiratörer finns runt om i landet och bidrar 

till spridande av Drömmens metoder genom utbildningar och information. Idag 

finns ett pågående samarbete med många förskolor, grundskolor och gymnasier. 

För att stärka och stödja våra utbildare och workshopledare har vi under året 

anordnat utvecklings- och utbildningsdagar.  

 

Utveckling av utbildningsverksamheten har möjliggjorts bland annat genom 

verksamhetsstöd som Folkhälsomyndigheten beviljat avseende främjande och 

förebyggande insatser för psykisk hälsa. Genom stödet har Drömmen kunnat 

utveckla pedagogiskt material i den digital plattform för lärande som stöd för 

utbildare/workshopledare och inspiratörer. Coursios plattform erbjuder en rad 

möjligheter för den framtida utvecklingen.  
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Många skolor har erbjudits grundutbildning och/eller fått möjlighet att delta i en 

utvärdering som kopplas till de utbildningsinsatser som genomförts under 2017. 

En av skolorna är en folkhögskola och de övriga är flertalet inom 

gymnasieprojektet Mitt Lugn. En utmaning för 2018 är att nå fler av de 154 

folkhögskolor som finns i Sverige.  

Drömmen har fortsatt utvecklingsarbetet för att stärka kunskaperna hos 

utbildare och workshopsledare och ta vara på intresset från nya utbildare, 

workshopledare och lärare ute i skolorna. En folder har tagits fram med de 

utbildningar som erbjuds och kommer att erbjudas framöver. Foldern delades 

bl.a. ut i samband med Drömmens deltagande i Skolforum. 

 

Under året har verksamheten fått stöd av donationer, stiftelser, organisationer 

och grundstöd för att kunna ge barn och unga verktyg för att minska stress och 

psykisk ohälsa. Allmänna arvsfonden godkände inlämnad rapport och beviljade 

under året fortsatt stöd för projektet ”Mitt Lugn”. Ytterligare donationer av Bea 

fond samt beviljade medel från stiftelsen Infinity, Gålöstiftelsen och 

verksamhetsstöd från Folkhälsomyndigheten har bidragit till fortsatta 

utbildningsinsatser och möjlighet att utveckla verksamheten. 

  

Styrelsen har under 2017 haft 5 styrelsemöten samt ett strategimöte. 

Styrelsen har bestått av: 
Anne Marie Brodén, ordförande, Gunnar Dagnå, vice ordförande,  

Richard von Essen, ordinarie ledamot, Ulrika Sedell, ordinarie ledamot,  
Lisa Gawell ordinarie ledamot, Malin Dahlberg Markstedt, suppleant. 
Marie Boris Möller, generalsekreterare, adjungerad.  

 

Vi tackar alla som bidragit till ännu ett innehållsrikt och utvecklande år! 

 

 

    

Anne Marie Brodén   Marie Boris-Möller 

Ordförande    Generalsekreterare 
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1. Utbildning 

Utbildningsverksamheten 

Inspirationer- introduktioner och grundutbildning 

Drömmen har under året fortsatt arbetet med att ta vara på och utveckla nya 

kontakter för förskola, grundskola och gymnasium.  

Intresset för förskolorna håller i sig och under året har vi genomfört inspiration-

ner, introduktioner och grundutbildningar på sammanlagt fjorton platser; 

Stockholm, Norrköping, Göteborg, Kungsbacka, Lilla Edet, Kristianstad, Lund, 

Malmö, Bengtsfors, Sala, Knivsta, Örebro, Östersund och Uppsala. 150 

pedagoger deltog i Heldagsinspirationen i Norrköping. Intresset och önskan bland 

flera av de gymnasieskolor som ingår i projektet ”Mitt lugn” har också fått 

möjlighet att genomgå vår grundutbildning. Folkhälsomyndighetens 

verksamhetsstöd har också bidragit till att fler skolor kunnat delta. 

Utbildningar - Fördjupning  

I samband med utvecklingen av våra grundutbildningar har initiativ tagits för att 

utveckla rörelse som en av de fyra övningsformerna som ingår i metodiken. Idag 

ingår endast meditativ gång – framöver kommer några övningar av respektive 

qigong/yoga att läggas till. I samband med grundutbildningen ges möjligheter att 

pröva på yoga/eller qigong. För den som vill erbjuds fördjupningsutbildning efter 

grundutbildningen om 2 respektive 4 dagar. Ett fåtal utbildningar har erbjudits i 

Barnqigong i Norrköping.  

 

Workshops – en del av fortsatt utveckling 

Vi erbjuder workshops inom ramen för projektet Mitt Lugn med erfarna utbildare.  

Under träningen används Appen Mitt Lugn samt ges information om senaste 

forskningen i mindfulness och hjärnans behov av stillhet. I projektet övar elever 

medveten närvaro för minskad stress och ökad studiero. Två workshops 

genomförs med åtta veckors mellanrum för egen träning. Som stöd för eleverna 

finns Appen ”Mitt Lugn”.  

 

Under hösten 2017 och våren 2018 har det varit möjligt att kombinera 

workshops som erbjuds i ”Mitt Lugn” med Drömmens grundutbildning. Läraren 

går grundutbildning och får därefter stöd i samband med introduktionen av 

metoderna i klassrummet genom de workshops som erbjuds. Varje tillfälle med 

utbildare omfattar 2 lektionstimmar. Under 2018 kommer nya introduktionen 

genomföras för att nya skolor ska ges möjlighet köpa workshops.  Även åk7-9 på 

högstadiet kommer att omfattas som målgrupp. 

 

Uppföljningsverksamhet av redan utbildade lärare 

Vi fortsätter arbetet med att utveckla nätverk som byggs mellan lärare och 

samarbeten med elevhälsan på olika skolor. Detta som ett sätt att komma in på 

skolorna och erbjuda våra utbildningar. Möjligheter utvecklas också för 

samverkan mellan skolor som kan använda varandra som referenser och stöd 

tillsammans med Drömmen för fortsatt utveckling. 

 

Arbete har påbörjats för att följa upp skolor, lärare och personal från elevhälsan 

– framförallt med skolsköterska, kurator och specialpedagog för att utveckla och 

skapa pågående kontakter.  
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Resultat: Vi har nått ut till ett hundratal skolor, varav 50 skolor deltagit i 

Drömmens grundutbildningar med sammanlagt 200 lärare. Öppna 

grundutbildningar har genomförts på 5 platser; Stockholm, Göteborg, 

Norrköping, Åhus och Östersund. 

Samarbete med Knivsta kommun har påbörjats liksom planering för samarbete 

med Bengtsfors kommun under våren 2018.  

 

2. Projekt ”Mitt lugn” 

Allmänna arvsfonden har beviljat Drömmen om det goda medel för att erbjuda 

Mindfulness i skolan för gymnasieelever samt utveckling av en APP. Projektet är 

en milstolpe för Drömmens utveckling i gymnasieskolor. Eleverna på Rudbecks 

gymnasium föreslog att de skulle få lära ut enkla stillhets metoder till sina 

kompisar vilket ledde till ett utvecklingsarbete som formade projektet. Anna 

Bornstein tog fram enkla övningar som sedan prövades på några ytterligare 

skolor med mycket goda resultat.   

 

Tiden för projektet var ett år med möjlighet till förlängning. Under 2016 

godkändes projektets rapport och tiden löper fram till 31 juli 2018. Anne Marie 

Brodén har varit projektsamordnare och ansvarat för budget och personal inom 

projektets ram. Anne Marie har utvecklat projektet vidare tillsammans med 

delprojektledare och workshopledare. 

 

Upplägget är en introduktion och två workshops för att initiera och inspirera 

lärare och elever att öva tillsammans och på egen hand. Som stöd har appen 

”Mitt lugn” tagits fram som under året fortsatt att utvecklas. Ett antal elever har 

också blivit inspiratörer och bidragit till att projektet spridits till fler. 

Instagramkontot Mitt Lugn har utvecklats under året tillsammans med 

ungdomar. Studenter från Hyper Island har medverkat i utvecklingen av en 

strategi för sociala medier och kommunikation.   

 

Ökade möjligheter att nå ut i sociala media har skapats genom projektet ”Mitt 

lugn”. Målsättningen är att ungdomarna själva ska sprida kunskap om Mitt Lugn 

via sociala medier. Mitt lugn har även en egen hemsida. ”Mitt Lugn” som vänder 

sig till gymnasieelever har utvecklats mycket väl. Eleverna har deltagit i att 

vidareutveckla Appen samtidigt som de deltagit på olika seminarium såsom 

Skolforum. Nya skolor och klasser har tillkommit under året. Strategin har varit 

att fördjupa och bredda intresset på varje skola genom att fler elever har 

erbjudits att delta. 

 

RESULTAT: 

Genom Projektet ”Mitt lugn” har vi fått en unik möjlighet att fokusera och 

utveckla vårt erbjudande till gymnasieungdomar. 25 skolor har involverats och 

över 2500 ungdomar har nåtts. Inspiratörer har utbildats som en viktig del av 

projektets överlevnad. De kunskaper och material som tagits fram under 

projektet kommer att vara en värdefull resurs när projektet ska övergå till 

ordinarie verksamheten under hösten 2018.  
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3. Verksamhetsutveckling 

Utveckling av utbildningsverksamheten 

Fortsatt strategiutveckling av utbildningarna har påbörjats och detta 

utvecklingsarbete fortsätter under 2018. Utvecklingen som pågått under 2017 

har lagt en bas för att säkerställa utbildningarnas innehåll och kvalitet 

 

Utbildare, workshopledare och inspiratörer 

Våra utbildare är en värdefull resurs där många har en lång och gedigen 

erfarenhet av arbetet i förskola och skola och en möjlighet att dela med sig till 

nya utbildare. Under året har några nya utbildare och workshop-ledare knutits till 

verksamheten med avsikt att under kommande år erbjuda fler en sådan 

möjlighet. En speciell diplomering av nya utbildare förbereds.   

Drömmen har även erhållit stöd från Folkhälsomyndigheten för att utveckla en 

utbildningsplattform, Coursio, där utbildare och workshopledare kan få stöd i sitt 
arbete. I samband med detta arbete har vi också tagit fram ett stöd för de 
inspiratörer som tillsammans med workshopledare i projektet ”Mitt lugn” banat 

väg för spridning. Nästa del i detta arbete består av att återkoppla till lärare som 
utbildas i våra enkla metoder för att skapa möjligheter till uppföljning, 

kontinuitet och vidareutbildning. Dessutom vill vi också påbörja arbetet med att 
vända oss till föräldrar.  
 

I samband med utbildning av de skolor som deltagit med koppling till stödet från 
Folkhälsomyndigheten kommer också en utvärdering av utbildningen att följas 

upp bland annat genom enkäter som skolorna ska besvara. Genom det 
verksamhetsstöd som Drömmen erhållit under året har detta arbete kunnat 
genomföras. Arbetet har omfattat ett ramverk, en kunskapskälla för att ta vara 

på de kunskaper som finns inom Drömmen om det goda. Filmsekvenser, filmer, 
bilder, informativa texter, ppt samt information om forskning ingår också. 

 

Drömmen om det goda fyller en viktig uppgift genom att öka medvetenheten om 

stillhet och lugn och ro i skolan och förskolan. Idag finns ett stort stöd och en 

vilja av att föra verksamheten framåt. Varje dag får vi bekräftelser från såväl 

elever som lärare om hur små insatser i form av korta stillhetsövningar med 

Drömmen om det goda kan förändra skolans vardag med minskad stress och 

oro, ökad förmåga till lärande och förbättrad arbetsmiljö. Lugn och ro för var och 

en.   
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Platser i landet där Drömmen om det goda finns genom Mitt Lugn och 

genom utbildningar och inspirationer. 

  

 

 

 

Under hösten 2017 samlades utbildare, workshopledare och 

delprojektledare i projektet ”Mitt lugn” till en två dagars konferens i 

Sätra för ett gemensamt avstamp inför framtiden. Ett tillfälle att dela 

erfarenheter och öka kommunikationen kring hur utvecklingen framöver men 

också att kunna få kunskap om hur det ser ut i olika delar av landet. Ytterligare 

tillfällen planeras också framöver IRL och via Skype. 

 

Nationell utveckling – 10 platser i Sverige!!  

Under 2017 har antalet platser där vi är verksamma ökat, se bifogade karta för 

överblick. Vår ambition är fortsatt att finnas på 10 platser i Sverige för att visa 

nationell förankring och för att kunna komma ifråga för ett grundstöd för 

verksamheten lokalt och centralt. Vi har fortsatt utvecklingen i Stockholm, 

Göteborg, Norrköping, Åhus/Kristianstad och Östersund och Uppsala.  

Dessutom har ytterligare platser knutits till oss såsom Knivsta kommun och Sala.  
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4. Kunskapsspridning - Kommunikation 

Deltagande i mässor och seminarier 

Ett viktigt steg för att skapa intresse för verksamheten är deltagande i mässor, 

biennaler och seminarier. Under året som gått har Drömmen fått ökade 

möjligheter och erbjudanden om att delta. 

Estetisk Kongress i Malmö – ett årligt evenemang som vänder sig till 

gymnasieskolor och lärare med estetiks ämnen. Drömmen deltog i två workshops 

tillsammans med en av vår rutinerade utbildare och tillika speciallärare: 

Margareta Rosenquist och Ingrid Torstensson. 

Kvalitetsmässan i Göteborg – Ann-Kristin Källström Sundgren deltog å 

Norrköpings kommuns vägnar, en del av innehållet handlade om Drömmen om 

det goda  

Seminarium Almedalen ”Psykisk hälsa, en rättighet för alla Samtal om stressens 

påverkan på hälsan och vad som kan förändra och förbättra den psykiska hälsan 

för unga” Seminariet arrangerades av S:t Lukas stiftelsen med Anne Marie som 

Moderator och Ordförande i S:t Lukas och Drömmen om det goda                  

Drömmen medverkade med projektet Mitt lugn kring temat ”Trygghet och 

Studiero för gymnasieelever” Marie Boris-Möller, Generalsekreterare  

Reacta Malmö och Stockholm – medverkan i samband med en heldagskonferens 

som Reacta arrangerade. Våra utbildare Margareta Rosenquist och Ingrid 

Torstensson deltog och presenterade Drömmen om det goda.   

Sveriges Elevråd i samarbete med Raoul Wallenberg Academy – en konferens 

med alla Sveriges elevrådsordförande inbjudna. Ebba Gustafsson, 

delprojektledare och Marie Boris-Möller, generalsekreterare medverkade.  

Skulpturpark i Täby  

 

 

 

 

 

 

 

Den 24 september invigdes det meditativa skulpturstråket i 

Täby. En satsning på stillhet och eftertänksamhet i ett 

samarbete mellan Täby kommun, skulptören Carl-Gustaf 

Ekberg och Drömmen om det goda. Anna Bornstein 

medverkade som författare till meditativa texter som till varje 

skulptur i ett samarbete med skulptören som själv tagit 

initiativet med att föreslå Täby kommun en utvidgad satsning i 

form av ett meditativt stråk. Initiativ planeras för att involvera 

skolor runt om parken och möjligheter till fortsatt samarbete 

med Täby kommun.   
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Skolforum 30-31oktober med ett fullsatt seminarium ”Stillhet på schemat” och 

som utställare i samverkan med Dana förlag.  

 

Drömmen om det godas och Dana förlags monter på Skolforum var välbesökt på 

Älvsjömässan den 30-31 oktober. Personal från kansliet och projektet ”Mitt lugn” 

deltog med stor entusiasm. Drömmen medverkade i det fullsatta seminariet 

”Stillhet på schemat” den 30 oktober.  

Förskolechef Ann-Kristin Källström Sundgren, pionjär med stillhet för de yngsta 

med Drömmen om det goda, berättade om hur hon och hennes medarbetare 

skapar lugn och ro på förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköpings 

kommun.  

Gymnasielärare Hans Kernell, verksam på Jämtlands Gymnasium i Östersunds 

kommun, delade med sig av sin långa erfarenhet av stillhet på gymnasiet och 

talade om sitt arbete med gymnasieprojektet ”Mitt Lugn”. Gymnasieeleven 

Jessica Klaff från Linköping berättade om sitt arbete som inspiratör för projektet 

”Mitt lugn”.  

Anna Bornstein bidrog med sina kunskaper och insikter från 20 års arbete 

Generalsekreterare Marie Boris-Möller pratade om Drömmen om det godas 

verksamhet med att införa lugn och ro i förskolor och skolor. 

 

En bok av Anna Bornstein; ”Stillhet i förskolan och skolan, steg för steg” 

I samband med Skolforum lanserade Dana Förlag Anna Bornsteins bok. En bok 

som tillkommit i nära samarbete med Ann-Kristin Källström Sundgren, 

förskolechef i Norrköping och pionjär med Drömmen om det goda i förskolan. 

Drömmen om det goda stöttade tillkomsten av bokprojektet genom inköp av ett 

antal böcker och samverkade med Dana förlag under bokmässan genom en 

gemensam mässmonter.  

              
 

 

Drömmen får genom detta genuina arbete får möjlighet att spridas och på så 

sätt öka möjligheter till fortsatt intresse bland skolor, förskolor och myndigheter.   

”Boken skildrar tjugo års erfarenheter av att lära 

ut övningarna till barn och elever förskola till 

gymnasium. Lärarnas arbete beskrivs samt deras 

reflektioner och synpunkter. Barnens och 

elevernas respons får vi också ta del av, liksom 

av övningarnas resultat, belysta med hjälp av 

medicinsk och neurologisk forskning.” citat från 

boken. 
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Inspirationer och frukostmöten 

Frukostmöten har arrangerats på flera ställen runt om i landet.  

Här är några av de som genomförts: Ett uppskattat möte hölls i Göteborg i 

samverkan med Katarina Laundy, Psykolog och doktorand vid Göteborgs 

Universitet presenterade forskningsprojekt ”TMR- träning för medveten närvaro 

och resiliens” som pågår i några skolor i Göteborg.  

 

I Stockholm har också ett flertal frukostmöten genomförts bland annat med Ann-

Kristin Källström-Sundgren, förskolechef på Armbandet och Kättsätter 

Norrköping, pionjär med Drömmen om det goda i förskolan.  

 

I Kristianstad genomfördes ett inspirationsmöte med kommunchefer och i Ystad 

bjöds skolsköterskor in på inspirationsträff. Också i Örebro och Uppsala hölls 

inspirationsträffar. I Norrköping genomfördes en heldagsinspiration i mars för 

150 pedagoger. Dagen arrangerades i samarbete med kommunen och 

förskolorna Armbandet och Kättsätters personal.  

 

Ordföranden i Barn och ungdomsnämnden, Olle Johansson, inledde med orden 

”Drömmen om det goda är inte en dröm längre det är verklighet och jag ska göra 

allt jag kan för att det ska föras in fullt ut” (kolla citat) 

 

Ny broschyr - med en samlad bild över våra erbjudanden 

 
 

Nyhetsbrev och inbjudningar till utbildningar och evenemang 

Drömmen har under året skickat ut inbjudningar till utbildningar och evenemang 

Även nyhetsbrev har skickat ut under året. 

 

Kunskapsspridning i digitala kanaler 

Sociala media Genom stöd från Hyper Island fick Drömmen under maj månad 

hjälp med en mediastrategi för projektet ”Mitt lugn” och Drömmen om det goda. 

Drömmen om det goda har en Facebooksida där allt fler evenemang och inslag 

publiceras. Vi lägger ut de olika utbildningar och sammankomster vi genomför på 

Facebook, Instagram och under utbildningar och evenemang samt under aktuellt 

på vår hemsida. Dessutom uppmärksammar vi och för fram info när något som 

händer runt om i landet.   

 

 

 

 

 

I samband med Skolforum i oktober togs en ny 

broschyr fram över våra erbjudanden. Den omfattar 

våra utbildningar och workshops såsom de 

genomförts i samband med projektet ”Mitt lugn” .Vi 

erbjuder gymnasieskolor, men även högstadiet i 

grundskolan att köpa workshops i likhet med det som 

utvecklats i projektet. Vi erbjuder även inspirationer, 

introduktioner och grundutbildningar.  
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5. Ekonomi 

Donationer och stöd från stiftelser och organisationer 

Drömmen har under året erhållit fortsatt stöd från Allmänna arvsfonden. Samt 

också fortsatt stöd från Stiftelsen Infinity och Gålöstiftelsen. Bea fond har också i 

år bidragit med stöd till verksamhetens fortsatta utveckling. 

Folkhälsomyndigheten beviljade under våren 2017 en ansökan om stöd till 

verksamhetsutveckling avseende förebyggande insatser för psykisk ohälsa. 

Det stöd vi på olika sätt erhållit betyder mycket för verksamhetens fortsatta 

utveckling. Arbetet med att söka ytterligare stöd har fortsatt under året då det är 

av största betydelse för att möjliggöra Drömmen om det godas fortsatta 

utveckling.  

  
 

Medlemmar 

Antalet medlemmar är ca 250. Det har tillkommit nya medlemmar som erbjudits 

kostnadsfritt medlemskap under 2017. Även deltagare som genomgått våra 

utbildningar har erbjudits medlemskap. Ett Swishkonto har öppnats för 

medlemsvärvning.  

 

6. Organisation 

Ordinarie verksamhet, utbildningar & vidareutveckling  

Under takåsarna på Kornhamnstorg 6 finns Drömmen om det godas kansli för 

såväl projektledningen för ”Mitt lugn” med Anne Marie Brodén som förutom att 

vara ordförande i styrelsen också arbetat som projektsamordnare samt Marie 

Boris-Möller som Generalsekreterare som leder Drömmens ordinarie verksamhet. 

 

Verksamheten har utrustats med nya datorer, Office 365 samt nya skrivbord och 

stolar för en mer arbetsmiljövänlig arbetsplats. Drömmen har under snart sju år 

haft förmånen att få hyra dessa fina lokaler som ger stabilitet för verksamheten 

och den fortsatta utvecklingen.  

  

Arbetet på kansliet med utbildningar har fortsatt att utvecklas tillsammans med 

Lotta Olsson, utbildningsadministratör, Anneli Backlund, administratör samt med 

ett tiotal utbildare ute i landet för arrangemang av utbildningar, utskick, 

uppföljning och kontakter samt med att lägga upp information på hemsidan.  

 

12%
1% 0%

3%

46%

4%

22%

12%

2017

Utbildning Övrigt

Medlemsavgifter Stiftelsen Infinity

Allmänna Arvsfonden Gålöstiftelsen

Beafonden Folkhälsomyndigheten

    2017 

Utbildning   440 371 

Övrigt    38 170 

Medlemsavgifter   3 650 

Stiftelsen Infinity   130 000 

Allmänna Arvsfonden  1 764 317 

Gålöstiftelsen   150 000 

Beafonden   860 000 

Folkhälsomyndigheten  450 000 

Summa    3 836 0508  
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Under hösten knöts Mona Jonason som administratör till verksamheten vilket 

möjliggjorde att större fokus kunde läggas på utvecklingen av den digitala 

plattformen Coursio som Lotta Olsson och Ewa Hildén arbetat med. Lotta Olsson 

har utöver sin tjänst också deltagit som utbildare i samband med ett antal 

utbildningar som Drömmen hållit. Kerstin Svensson har under året varit 

ekonomikonsult.   

 

Projektet Mitt Lugn; Anne Marie Brodén är projektsamordnare och tillika 

arbetande ordförande i styrgruppen för projektet Mitt Lugn. Projektet har 

utvecklats mycket positivt under 2017 och sju utbildare har knutits till 

verksamheten som workshopledare.  

Dessutom har värdefulla insatser gjorts av vice ordförande Gunnar Dagnå som 

ansvarat för utvecklingen av appen Mitt lugn samt hemsidan som ingår i 

projektet.  

Ebba Gustafsson och Florence Reshdouni har varit delprojektledare i projektet 

och ansvarat för inspiratörsutbildningar, sociala medier och referensgrupper med 

ungdomar. Även Ewa Hilldén har arbetat viss del med projektet för att följa 

aktuell forskning samt göra utvärdering av genomförda aktiviteter.  

En digital plattform där Workshopledare och inspiratörer kan hitta information 

och tips om hur man lyckas på bästa sätt har utvecklats under 2017.Vidare har 

lärare på de skolor som deltagit i projektet erbjudits att gå Drömmens 

grundutbildning med en viss rabatt under året med gott resultat.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


