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Tid      
   Fredagen 18 mars 
   9.00 – 15.00 
 
 Plats  
    ABF - HUSET, 
    Sveavägen 41 
 
 Arrangör  
    OMEP, Stockholm 
  
 Anmälan till  
    omep.stockholm@gmail.com 
 
eller Facebook 
   OMEP Stockholm 
 
eller  
   Maria Edlund, 
   Evalundsvägen 144 
  138 34 Älta 
  
    Ange namn, e-postadress  
    eller telefonnummer. 
 
 
Kostnad  
    OMEP- medlem/student 500 kr,   
    övriga 1000 kr. 
 

   	
	
	
	

	

INBJUDAN 
En heldag med barns perspektiv  
- fyra föreläsningar 

  
9.00 Vivi Havia	Normkritiska	perspektiv	och	normkritiska	processer 
10.00-10.15 Paus, kaffe/te och bulle 

10.15-11.25 Vivi Havia	Normkritiska	perspektiv	och	

normkritiska	processer	

11.30-12.00 Alma Haracic, Teskedsordern                                                                                        

I vems skor har du gått idag? 

12.00-13.00 Lunch, bekostas själv, närmaste restaurang finns                                                    

i ABF husets gatuplan.  

13.00-13.25 Lotta Lindfors                                                                                                          

Vilket uppdrag har BVC gentemot förskolan? 

13.30-15.00 Gunilla Niss & Anna-Karin Söderström                                                                                                      

Samarbete	i	förskolan	–	för	barnens	skull	 

Välkomna!																																																															 
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Presentation av dagens föreläsare  
Vivi Havia arbetar i Södertälje kommun med att stödja och utveckla arbetet 
mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i kommunens 
förskolor och skolor.  Utifrån ett normkritiskt perspektiv genomför hon 
utbildningar samt initierar och driver projekt i kommunens verksamheter. 
Vivi Havia har tidigare ansvarat för och arbetat i projekt initierade av bl.a. 
BRIS, Rädda Barnen och Ersta Sköndal högskola.  

Anna Haracic företräder stiftelsen Teskedsordern. Teskedsordern grundades 
av tidningen VI år 2006, inspirerad av den israeliska författaren Amos Oz bok 
Hur man botar en fanatiker. Stiftelsen arbetar för ökad tolerans och respekt 
mellan människor och har som motto: För tolerans Mot fanatism. 

Lotta Lindfors, är barnsjuksköterska och vårdutvecklare på Södersjukhuset i 
Stockholm och kommer att kort berätta om var barnhälsovården står; igår, 
idag och i morgon, med tonvikt på barn i förskoleåldern.  Barn med 
svårigheter i samspel och kommunikation – vad kan BVC erbjuda? Lite kort 
om föräldrastöd och vilket uppdrag BVC har gentemot förskolan? 

Gunilla Niss, är psykolog med lång erfarenhet som förskole- och skolpsykolog. 
Hennes senaste bok, i samarbete med Anna-Karin Söderström, förskollärare, 
förskolechef och rektor, ligger till grund för dagens föreläsning.  

”Barn tillbringar en stor del av sin barndom i förskolan. Förskolan och dess 
personal har på så vis en avgörande betydelse för barnens utveckling. Det är 
viktigt att pedagoger och föräldrar hittar ett sätt att samarbeta så att barnen 
tydligt känner att de respekterar och förstår varandra. Ett positivt samarbete 
mellan pedagoger och föräldrar är helt enkelt en förutsättning för att barnet 
ska trivas, utvecklas och lära i förskolan.” 

 

Gunilla Niss och Anna-Karin Söderströms bok Samarbete i förskolan – för 
barnens skull kommer att finnas till försäljning. 200 kr, endast kontant betalning. 
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Vad är OMEP?  

 

OMEP är de första bokstäverna i världsorganisationen Organisation Mondial pour 
l´Éducation Prescolaire, på engelska World Organisation for Early Childhood Education. 

 

OMEP arbetar för barn i åldrarna 0-8 år över hela världen med målsättning att ge dem 
de bästa förutsättningar för en god uppväxt och utbildning. 

 

OMEP arbetar för en ökad förståelse för barns rättigheter och livsvillkor. 

 

OMEP instiftades 1948 av FN och är en frivilligorganisation (NGO) med rådgivande status 
till UNESCO, UNICEF och Europarådet. Organisationen består av nationalkommittéer och 
lokala kretsar i mer än 73 länder. Svenska OMEP är en av dessa.  

 

OMEP anordnar världskongresser, konferenser och internationella möten. Två gånger om 
året kommer tidskriften International Journal of Early Childhood med aktuell forskning till 
dem som prenumererar. 

De lokala kretsarna kan också organisera föreläsningar. 

 

OMEP är en medlemsorganisation öppen för alla som stöder det viktiga arbete som 
OMEP gör. Du behöver inte vara medlem för att gå på våra föreläsningar, men som 
medlem betalar du ett lägre pris. 

Du blir medlem när du betalar avgiften som är: 

200 kronor för enskild medlem, 100 kronor för studenter och pensionärer, 600 kronor för 
organisation. 210 kronor till ger dig OMEP:s internationella tidskrift, International Journal 
of Early Childhood. 

Beloppen sätts in på Svenska OMEP:s plusgiro: 45 63 41-7 

(Kom ihåg att skriva namn, adress och e-postadress på inbetalningskortet eller i 
meddelanderutan, om du betalar över internet.) 

 

Mer information kan du få genom att kontakta någon i den lokala styrelsen. Ordförande i 
Stockholmskretsen är Ulla–Britt Larsson, ullabritt.larsson@ubmail.se 

Välkommen som medlem! 


