
Kostnad
Klassbesök (under samma dag)
1 lektion upp till 60 minuter  4 000 kr
2 lektioner   5 500 kr
3 lektioner   6 500 kr
4 lektioner   7 500 kr
Storsamling   7 500 kr

Eventuell övernattning och resa betalas av skolan. Jag har F-skatt. 
(Författarbesök i skolan är momsbefriade). För bokning och information kontakta 
Författarförmedlingen, www.forfattarcentrum.se

Jag skriver böcker för barn och 
unga i alla åldrar, är utbildad skriv-
pedagog och har stor erfarenhet 
av att vara ute i klasser och arbeta, 
och jag tycker att det är fantas-
tiskt roligt att hålla skrivarkur-
ser och workshops för både barn, 
unga och vuxna!

Några boktitlar: 

Tisteltankar
Djurräddarklubben – Fallet Stjärnan
Sista sparken

Skapande skola        Anette Eggert
Inspiration och konkreta skrivtips
Mitt främsta uppdrag när jag besöker skolor är att ge eleverna tillträde till 
skrivarvärlden. Att genom enkla tips och roliga, spännande övningar, visa att 
vem som helst kan skriva. Och att det kan vara hur kul som helst! Vi skapar 
både dikter och berättelser tillsammans. Jag visar hur man kan bygga upp en 
bra historia, hur karaktärer och händelser får liv genom gestaltning, och hur 
man skriver målande miljöbeskrivningar. Mitt mål är alltid att få med mig alla 
i klassen oavsett vilken nivå de befinner sig på. Att jobba med direkt respons till 
eleverna är också en viktig del av mitt arbete, och självklart blir jag glad om de 
vill ställa frågor till mig!

Upplägg
Jag gör besök från F-klass och uppåt och håller alltifrån enstaka inspirationspass 
på 40-60 minuter, till längre skrivarverkstäder då jag återkommer till klassen vid 
flera tillfällen. Ett inspirerande författarbesök, berättarverkstad, karaktärswork-
shop eller poesikurs – alla möjligheter finns! Jag skräddarsyr besöken efter behov 
och upplägget diskuterar vi tillsammans. Varmt välkomna att höra av er med 
frågor!

Mer information hittar ni här: www.anetteeggert.se
Ni bokar mig via Författarcentrum eller via mail@anetteeggert.se
Tel: 073-9638301

”Att skriva kan 
vara galet och roligt 
och hur enkelt som 
helst!”
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