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konferensen “Hållbar 
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“Lärande för hållbar 
utveckling, del 3”

- Svenska OMEP:s 
och kretsarnas 
verksamhets-
berättelser för år 2012

Efter andra världskriget ledde ett starkt 
humanitärt intresse hos en grupp kvinnor till ett 
försök att engagera fler som ville arbeta för barns 
välfärd. Lady Allen of Hurtwood från England 
och Alva Myrdal från Sverige presenterade 
1946 tillsammans med andra intresserade från 
Frankrike, Danmark och Norge ett förslag till 
en världsorganisation som skulle knytas till 
UNESCO i Paris.

Grattis OMEP - en pigg 65 åring!

Förslaget mottogs mycket positivt och resulterade i en världskonferens 
i Prag 1948 om “Småbarns uppväxt och utveckling”. Representanter 
från 17 länder i 5 världsdelar samlades och grundade Organisation 
Mondiale pour l´Éducation Préscolaire (OMEP). Alva Myrdal blev dess 
första världspresident. OMEP var och är en politiskt oberoende organi-
sation med syfte att sammanföra olika yrkesgrupper som arbetar för de 
yngre barnens bästa. Ett av målen är att informera om och arbeta för 
att förbättra barns rättigheter och livsvillkor. OMEP har deltagit aktivt i 
att ta fram och implementera FN- konventionen om barnets rättigheter. 
OMEP finns idag i 73 länder.

2007 valdes professor Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborg, till 
världspresident. Hon har valt Lärande för hållbar utveckling och arbete 
för de yngsta barnen, 0-3 år, som fokus för OMEP:s verksamhet.

Det finns fortfarande många utmaningar för oss som värnar om små barn 
i världen. Just nu söker vi efter förskolor och skolor som vill vara med i 
OMEP:s världsprojekt del 3, läs mer om det längre fram i tidskriften.

Trevlig vår!

Eva Ärlemalm-Hagsér
Ordförande i Stockholmskretsen

Alva Myrdal, den första 
världspresidenten. 
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HÅLLBAR UTVECKLING - 
I TEORI OCH GLOBAL PRAKTIK

Den 25:e februari anordnade svenska OMEP 
tillsammans med Svenska UNESCO-rådet och 
Göteborgs universitet en mycket intressant 
och uppskattad konferens på Pedagogen i 
Göteborg. 

Förskolan har i Sverige byggts ut till att omfatta nästan 
alla barn, och bidrar därmed till goda uppväxtvillkor 
för barnen. Men så är det inte i alla länder.
- Det finns idag starkt vetenskapligt stöd inom många 
discipliner för att bra förskola bidrar till god hälsa, 
social utveckling, ökat lärande och dessutom bättre 
samhällsekonomi, berättade pedagogikprofessor 
Ingrid Pramling Samuelsson vid Göteborgs 
universitet, UNESCO-professor och president för 
världsorganisationen OMEP.
Förskolan lägger grunden till all fortsatt utbildning 
och även för framtida samhällsutveckling. 
Nobelpristagaren i ekonomi, James Heckman, har 
tidigare visat att varje satsad dollar på förskolan ger 
sju dollar tillbaka, genom inbesparade satsningar 
senare. Det lönar sig att satsa på de yngsta barnen. 
- Det är därför OMEP runtom i världen arbetar för att 
förskolan ska lyftas fram i FN:s nya mål: Sustainable 
Development Goals, SDG, 2015-2030, sa Ingrid 
Engdahl, ordförande i Svenska OMEP. Svenska OMEP 
arbetar för en hållbar livsstil. Grundläggande världen 
och levnadsvanor utvecklas redan i förskoleåren och 
vi vill att barn ska ha rätt att påverka sin vardag och 
delta i viktiga beslut som rör deras liv, idag och i 
framtiden.
Fram till 2015 driver UNESCO FN:s decennium 
om Utbildning för hållbar utveckling. I det arbetet 
integreras miljömål med ekonomiska, sociala, 
kulturella och politiska frågor. Carl Lindberg från 
Svenska UNESCO-rådet sa vid konferensen att 
utbildning för hållbar utveckling är ett måste för 
framtiden. 
Judith Wagner, vice president för OMEP North 
America & Caribbean, utmanade oss under sin 
presentation att vända oss utanför den närmaste 
kretsen, att prata med andra som arbetar professionellt 
eller politiskt med dessa viktiga frågor.
- Arbetet för hållbarhet ingår både historiskt och i nutid 
i förskolans arbete, med förankring både i praktiken 
och i styrdokumenten, undrade Eva Ärlemalm-
Hagsér, doktorand vid Göteborgs universitet. Jag 

ställer frågan: Hur delaktiga är barnen egentligen i 
detta arbete? Och är det så att vi intar ett holistiskt 
helhetligt perspektiv på hållbarhet? Det verkar saknas 
en medvetenhet både i organisation, innehåll och 
förhållningssätt på flera håll.
Under nästa programpunkt berättade tre förskollärare 
om hur arbetet med hållbar utveckling kan te sig i 
praktiken. Ingrid Levin-Jusúfovíc, förskollärare, 
berättade om hur barnen fick lära sig hur demokrati 
och delaktighet fungerar genom att barnen fick rösta. 
Gisele Fuentes och Siv Jirblom också de förskollärare 
berättade om sitt genusarbete där de lyfte fram vad 
flickor och pojkar kan välja för yrken. Ingrid Engdahl 
avslutade konferensen med orden:
- OMEP är den äldsta och största organisationen 
somarbetar för barn i åldrarna 0-8 år, med 
medlemsorganisationer i 73 länder. I 65 år har OMEP 
drivit frågor för att förbättra villkoren för barns 
rättigheter, hälsa, uppväxtvillkor och utbildning. Vi 
vet idag att satsningar under förskoleåren bidrar till 
både barnens bästa och samhällets utveckling. Därför 
kräver vi att FN:s ny Sustainable Development Goals 
2015-2030 ska ta erkänna förskolans betydelse och 
inkludera satsningar på de yngsta barnen. Det krävs 
ett tydligt budskap till världens regeringar att de är 
ansvariga för att bygga en hållbar framtid. En hållbar 
livsstil grundläggs redan från födseln och därför måste 
satsningarna börja från början – med att tillförsäkra 
varje barn bästa möjliga start i familj, förskola, skola 
och samhälle.

Bibi Karlsson, ordförande
OMEP:s Göteborgskrets 
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Nu kan du och din förskola vara med i ett globalt OMEP-projekt om
Lärande för hållbar utveckling (ESD).

Nu drar tredje delen av OMEP:s världsprojekt för Lärande för hållbar utveckling (ESD) igång. 
Den här gången utmanas vi till att arbeta mot ett av tre utpekade mål. Utgångspunkten i del 3 är 
dialoger med andra, där barnen inledningsvis vänder sig till äldre människor, med sina tankar 
och frågor. Det kan exempelvis vara deras grannar eller mor- och farföräldrar. Genom dialoger 
mellan generationerna vidgas barnens kunskap både i tid och rum. Barnens erfarenheter från 
dialogerna samlas upp och deras idéer bildar utgångspunkt för projekt och temaarbeten.

Projektmål för del 3 i OMEP:s ESD projekt

I den tredje delen av projektet breddas perspektiven bortom förskolan/skolan. Barn och 
pedagoger bjuds in att starta dialoger över generationsgränserna kring tre utpekade mål 
för en hållbar livsstil.

De tre utpekade målen är:
1) Minska användningen av plastflaskor och plastpåsar i förskola, skola och hem
2) Var kommer maten ifrån? Starta en trädgård i närmiljön och börja producera mat
3) Hur är vardagen i din förskola/skola? Bygg ett nätverk med barn i en annan 
förskola/skola någonstans i världen. Börja med att byta lekar med varandra.

Målen för Del 3 är valda mot bakgrund av att dessa typer av aktiviteter inkluderar de tre 
dimensionerna i hållbarhet (socio-kulturell, miljö och ekonomi) samtidigt som de leder 
till ökas handlingskompetens för alla deltagare. Börja med att välja ett (eller flera) av 
målen för Del 3 och arbeta tillsammans med barnen mot målet.

Vill du och din förskola/skola 
vara med? Anmäl ditt deltagande 
till projektledare Susanne Thulin,
Högskolan i Kristianstad, 
291 88 Kristianstad,
susanne.thulin@hkr.se 

OMEP:s världsprojekt finns också beskrivet på vår hemsida www.omep.org.se 
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Verksamhetsberättelse för svenska OMEP 2012

Ordinarie ledamöter:
Ingrid Engdahl, Stockholm, ordförande 
Bibi Karlsson, Göteborg, v. ordförande
Eva Ahlin, Göteborg, kassör
Margareta Blennow, Stockholm
Karin Engdahl, Umeå
Margareta Rönngren, Umeå 
Eva Ärlemalm-Hagsér, Stockholm

Suppleanter:
Torgeir Alvestad, Göteborg
Vibeke Bing, Tjörn
Charlotte Paggetti, Malmö
Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborg
Carin Roos, Karlstad
Susanne Thulin, Kristianstad

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Adjungerade ledamöter: 
Mania Teimouri, Göteborg, redaktör för OMEP-nytt
Inger Maurin, Lärarförbundet

Revisorer:
Elisabet Doverborg och Akki Eklundh
Suppleant; Siw Blomqvist

Valberedning:
Solweig Eklund, Enköping, sammankallande
Annika Månsson och Barbara Verholen

Kontaktpersoner för kretsarna:
Bibi Karlsson, Göteborgskretsen
Margareta Rönngren, Norrlandskretsen
Charlotte Paggetti, Skånekretsen
Eva Ärlemalm-Hagsér, Stockholmskretsen

Medlemmar under 2012 
Organisationen har haft 200 individuella medlemmar och 30 organisationer varav de flesta är förskolor. 
Ansvarig för medlemsregistret har under året varit Bibi Karlsson

Årsmötet 2012
Svenska OMEPs årsmöte hölls den 5 februari i Malmö högskola, med 15 närvarande medlemmar. 
Vid årsmötet diskuterades Internationella OMEP:s projekt ESD i praktiken och den nyskrivna broschyren från 
projektet Lärande för hållbar utveckling – är det något för förskola, eller?
Dagen efter årsmötet anordnades en välbesökt och uppskattad konferens i samarbete med Svenska UNESCO- 
rådet och Malmö högskola om Lärande för hållbar utveckling i praktiken. Cirka 230 deltagare samlades en hel 
dag kring föredrag och seminarier med lokala och nationella presentatörer.

Styrelsesammanträden
Styrelsen har under arbetsåret haft fyra sammanträden. Ett konstituerande sammanträde hölls i samband med 
årsmötet den 5 februari, ett tvådagarssammanträde i Stockholm 11 och 12 maj, ett tvådagarssammanträde i 
Malmö 14 och 15 september samt ett halvdagsmöte i Göteborg inför årsmötet den 24 februari 2013.

Årsavgift 2012
Årsavgiften har för enskild medlem varit 200 kr
Årsavgifter för pensionärer 100 kr
Årsavgift för student 100 kr
Årsavgiften för organisation 600 kr
Prenumerationsavgiften på IJEC 210 kr

Kretsarna
Fyra lokala kretsar har under året varit aktiva med egna möten och föreläsningar. Samtliga kretsar har haft 
representanter i Svenska OMEPs styrelse. Kretsstöd har utgått till de kretsar som så önskat genom att 1/3 av de 
avgifter som inkommit från medlemmarna återbetalats till kretsarna med en garantisumma på minst 500 kr.
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De fyra aktiva kretsarna har skrivit egna verksamhetsberättelser.

Arbetet med FN:s nya mål Sustainable Development Goals 2015-2030
Svenska OMEP har, på uppmaning från internationella OMEP skrivit till biståndsminister Gunilla Carlsson, 
som är ledamot i FN:s high panel vilken leder FN:s arbete med att utveckla de mål som ska ta över när perioden 
för FN:s millenniemål tar slut (2015).  Tyvärr tackade ministern nej till att delta i konferensen i samband med 
2013 års årsmöte i Göteborg. För fjärde året i rad samarrangeras med Svenska UNESCO- rådet en utåtriktad 
konferens runt temat Lärande för hållbar utveckling och yngre barn.

OMEPs världsprojekt om ESD Education for Sustainable Development - del 3: Intergenerational 
Dialogues for ESD
Svenska OMEP har beslutat delta i internationella OMEP:s projekt om ESD, den tredje delen riktar in sig på 
dialoger över generationsgränserna kring tre utpekade mål:
1) Minska användningen av plastflaskor och plastpåsar i förskola, skola och hem
2) Var kommer maten ifrån? Starta en trädgård i närmiljön och börja producera mat
3) Vad leker du med andra barn och med vilka leksaker? Bygg ett nätverk med barn om lekar och lektraditioner 
i en annan förskola/skola någonstans i världen. Börja med att byta lekar med varandra.
Susanne Thulin från Skånekretsen är tillsammans med Agneta Jonsson, projektledare för projektet Lärande för 
hållbar utveckling: Intergenerational dialogues i Sverige. Kretsarna har utsett kontaktpersoner som stöttar det 
lokala arbetet. Ett stort tack riktas till alla barn, pedagoger och föräldrar som deltagit i projektet.
Ingrid Engdahl har tillsammans med Milada Rabušicová varit projektledare för det internationella projektet. 
Ingrid och Milada presenterade världsprojektet i Campo Grande, Brasilien, tillsammans med några av de som 
tilldelats stipendium genom åren.
OMEP har tillsammans med SWEDESD vid Gotlands högskola (Swedish International Centre for Education 
for Sustainable Development) organiserat stipendiemöjligheter så att några delegater kunnat resa till OMEP:s 
världskonferens och presentera sina arbeten om ESD. Ingrid Engdahl har även hållit i arbetet med ESD 
Awards. 

Barn och hälsa, en viktig del inom ESD
Barns hälsa är en viktig del inom lärande för hållbar utveckling. Svenska OMEP deltar i ett svensk-kinesiskt 
projekt som handlar om att öka kunskapen om varför det inte är bra med för mycket antibiotika och riskerna 
med att vissa bakterier blir resistenta mot antibiotikabehandling. Projektet AB-ESD samordnas i Sverige av 
Elisabeth Mühlhäuser vid Lunds universitet och Smittskyddsinstitutet. Deltagare är förutom Svenska OMEP, 
Stiftelsen Håll Sverige Rent – Grön Flagg samt STRAMA i Skåne. Projektet inriktas mot att samarbeta med 
Green Schools i Kina för att finna bra sätt att utbilda barn, föräldrar, lärare och allmänhet om antibiotikaresistens 
och barnhälsofrågor. Svenska OMEP:s kassör Eva Ahlin är projektledare. Under året har verksamheten främst 
handlat om arbetet i Kina samt att utveckla ett dataspel kring dessa frågor, och i detta har Svenska OMEP:s 
representanter inte kunnat delta särskilt mycket.

Studiebesök från Belgien
I september anordnade Vibeke Bing i Göteborg och Ingrid Engdahl och Barbara Verholen i Stockholm, delvis 
inom Svenska OMEP:s ram, ett studiebesök från Bryssel, där ansvarig förskole- och socialminister deltog 
med en stor delegation av forskare, professionella och beslutsfattare. Besök anordnades vid förskolor, öppna 
förskolor, fritidshem och skolor, barnavårdscentraler samt universitet.

International Journal of Early Childhood – IJEC 
Svenska OMEP har sedan år 2004 varit ansvarig för tidskriften, för närvarande med Eva Johansson som 
redaktör. Från och med 2010 ingår IJEC i Springerförlagets tidskriftsutgivning, som därmed övertar det 
omfattande arbetet med administration och distribution av tidskriften. Eva Johansson kvarstår som redaktör 
och de första åren är avgiften oförändrad för OMEPs medlemmar.
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OMEP – nytt 
Svenska OMEP:s tidskrift OMEP- nytt fick under året en ny redaktör Mania Teimouri, arkitekturpedagog 
från Göteborg. OMEP- nytt har under verksamhetsåret utkommit med tre nummer, med Stockholmskretsen, 
Göteborgskretsen och Skånekretsen som ansvariga. Den nya layouten är mycket uppskattad och övergången 
till att i de flesta fall distribuera tidskriften med e-post har inneburit stora ekonomiska besparingar. Ambitionen 
är att OMEP- nytt skall belysa Svenska och Internationella OMEPs verksamhet samt att sprida kunskap om 
forskning om barn 0-8 år. Under året har världskonferens och världsråd särskilt uppmärksammats. 

Svenska OMEP:s hemsida
Svenska OMEP:s hemsida har adressen www.omep.org.se. Ingrid Engdahl har tillsammans med Eva Ärlemalm-
Hagsér ansvar för sidan. Sidan har successivt byggts ut med mer aktuellt material samt alla nummer av OMEP- 
nytt i sin helhet. Det går nu att skicka mail till ordförande, vice ordförande, kassör samt internationella OMEP 
direkt från hemsidan.

Arkivering av OMEP:s material
Svenska OMEPs material finns arkiverat på TAM-Arkiv, Grindstuvägen 48 – 50 i Bromma, Stockholm. 
Arkivet kommer att vara tillgängligt för forskning.

Representation
Medlemskap i andra organisationer
Svenska OMEP är medlem i UNICEF, Föreningen för psykisk hälsa, Nätverket för Barnkonventionen samt 
SAMBA – samarbete för prioritering av barnen och representeras av Barbara Verholen, Britt Åkesson och 
Ingrid Engdahl samt ibland andra medlemmar från Stockholmskretsens styrelse.

OMEP:s Europamöte i Warszawa i april
Årets Europamöte var förlagt till Warszawa. Svenska OMEP var aktivt närvarande med presentationer bland 
andra av Ingrid Engdahl och Ingrid Pramling Samuelsson, samt från Göteborgskretsen Shirin Fazel-Zandy och 
Bibi Karlsson och från Stockholmskretsen Anna Lagerkvist, Rita Malmström och Barbara Verholen. 

OMEP:s världskonferens i Campo Grande, Brasilien, i juli
Svenska OMEP representerades av Eva Ahlin, Ingrid Engdahl och Carolina Estrella Götriksson, som samtliga 
höll egna presentationer vidkonferensen, samt OMEP:s världspresident Ingrid Pramling Samuelsson.

Slutord
Styrelsen har under året utvecklat Svenska OMEP i ännu tydligare riktning mot att vara en mötesplats mellan 
olika yrkesgrupper som professionellt har sin vardag tillsammans med barn. Under året har det tagits sig 
konkret uttryck i det stora och lyckade arbetet med OMEP:s världsprojekt Lärande för hållbar utveckling där 
medlemmar i Svenska OMEP har presenterat sitt arbete både lokalt och internationellt. 
Styrelsen vill också framhålla det fina samarbetet med internationella OMEP genom Ingrid Pramling 
Samuelsson och Lisbetth Söderberg. 
Styrelsen vill tacka alla som gjort det möjligt att bedriva Svenska OMEPs verksamhet och vill särskilt tacka 
kretsarna för deras engagemang och arbete. Stort tack riktas också till redaktören för OMEP - nytt Mania 
Teimouri.

 Göteborg 2013-02-24

 Ingrid Engdahl (ordförande), Eva Ahlin, Bibi Karlsson, Karin Engdahl, Margareta Blennow, 
 Eva Ärlemalm-Hagsér, Margareta Rönngren, Torgeir Alvestad, Vibeke Bing, Carin Roos, 
 Charlotte Paggetti, Ingrid Pramling Samuelsson och Susanne Thulin.
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Verksamhetsberättelse för Göteborgskretsen
Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2012

Ordinarie ledamöter:
Bibi Karlsson, ordförande
Torgeir Alvestad, kassör 
Ulla Alexandersson, vice ordförande 
Mania Teimouri, sekreterare vårterminen
Eva Ahlin, ledamot
Shirin Fazel Zandy, ledamot
Anette Hellman, ledamot

Suppleanter:
Birgitta Cederblom
Ilse Hakvoort 
Ann-Charlotte Lindgren, sekreterare 
Airi Bigsten

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ekonomi:
Elisabeth Doverborg, revisor

Valberedning:
Karin Lager och Ulla Gustavsson

Lokalkretsen i Göteborg
Lokalkretsen i Göteborg har 80 betalande enskilda medlemmar och 12 organisationer (10 förskolor/skolor, 
Psykologenheten Hisingen samt Lärarförbundets lokalavdelning).

Årsmöte 2012
Årsmötet 2012 hölls i konferensrummet på Institutionen för Pedagogik och Special Pedagogik, Göteborgs 
universitet, den 24 januari 2012 då den nuvarande styrelsen valdes. 

Sammanträden
Utöver årsmötet har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden: 11/1, 24/1 (konstituerande möte), 14/2, 
2/5, 21/8, 17/9 och 31/10. Härutöver finns minnesanteckningar från två arbetsmöten 30/5 samt 28/11. 

Projekt, Lärande för hållbar utveckling i praktiken
I det fortsatta arbetet med projektet har vi inspirerats av orden Respect – Reflect – Rethink – Reuse – Reduce – 
Recycle – Redistribute. Tre förskolor i Göteborg deltog och beskrev sitt konkreta arbete med barnen mot en mer 
hållbar livsstil i en rapport som sammanställdes och delades ut till deltagarna på konferensen i Malmö februari 
2012. Konferensen hette Lärande för hållbar utveckling med yngre barn och hölls i samband med Svenska 
OMEP:s årsmöte. Göteborgskretsen deltog med förskollärare från alla tre förskolorna och projektledaren 
Anette Hellman. Förskolorna beskrev hur de arbetade med hållbar utveckling med fokus på barns inflytande, 
demokrati och jämställdhet. 
Göteborgskretsen deltog med samma förskollärare och innehåll också på en konferens på pedagogen som 
handlade om lärande.

Projektet fortsätter nu med Fas 3 där barn med hjälp av sina lärare ska intervjua mor- och farföräldrar om något 
av följande: Vad användes innan det fanns plast? Var kommer mat ifrån? Vilka lekar och leksaker använde 
du? Målsättningen är att minska plastanvändandet, starta grönsaksodlingar i grannskapet och förmedla 
lektraditioner. Arbetet startar januari 2013 projektledare Susanne Thulin, Skånekretsen. Från Göteborgskretsen 
kommer Bibi Karlsson att stötta arbetet. Mer information om projektet finns på hemsidan.

Föreläsningar
Under våren 2012 har två workshops och en föreläsning anordnats med aktuella teman.



Program för kommande föreläsningar i Göteborg
Pedagogen, hus A, Västra Hamngatan 25 

Torsdag 16 maj kl 17:30 – 19:00
Flerspråkiga barn i förskolan: villkor för deltagande och lärande 
Anne Kultti, universitetslektor på institutionen för pedagogik, 
kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet

 

8 www.omep.org.se

WORKSHOP 6 mars och 24 april kl 17:30 – 20:30 
Om små barn och teknik med Ann-Marie von Otter som vi varvade med mattegympa med Ann-Charlotte 
Lindgren. På detta sätt gavs två olika innehåll under samma kväll.

FÖRELÄSNING med Jonna Larsson 15 maj kl 17.30 – 19.00
Fysikaliska fenomen i förskolan – vad kan det vara? I förskolans reviderade läroplan sätts ett förstärkt fokus 
på naturvetenskap och fysikaliska fenomen. Fysik är inte ett område som haft så stort utrymme i förskolan 
tidigare, vare sig i svensk forskning eller i verksamheten som sådan. Föreläsningen kommer att fokuseras på 
fysik i barns vardag, där nyfikenhet och utforskande är viktigt. Vidare kommer förskoledidaktiska aspekter i 
relation till naturvetenskap och fysik med yngre barn att lyftas. 

WORKSHOP med Ann-Charlotte Lindgren 16 oktober kl 17:30 – 19:30 
Denna workshop var inplanerad men fick ställas in p.g.a. för få anmälda deltagare.

FÖRELÄSNING med Monica Haraldsson Sträng 13 november 17:30 – 19:00  
Naturvetenskap i förskolan och att samtala med barn om fenomen i naturen. 
Om vilken teoretisk syn vi har på barns lärande och hur vi ser på relationen mellan barnets egna upplevelser i 
naturen och förståelse för naturvetenskapliga förklaringsmodeller.

Övrigt
Ann-Charlotte Lindgren efterträdde Mania Teimouri som sekreterare när Mania åtog sig att bli redaktör för 
OMEP-nytt.

Konferenser
Europamöte Warszawa, Polen  17-20 maj, Shirin Fazel Zandy och Bibi Karlsson deltog. 
Världskonferens i Campo Grande, Brasilien 16-19 juli, från Göteborgskretsen deltog  Eva Ahlin.
På konferensen Lärande för hållbar utveckling med yngre barn i Malmö deltog många från Göteborgskretsens 
styrelse och flera bidrog även med presentationer.  

Information
Svenska OMEP:s websida: www.omep.org.se
Här hittar man information om internationella OMEP, svenska OMEP, de olika kretsarna, kontaktuppgifter 
och presentation från europakonferenser och världskongress samt de projekt som OMEP driver och medverkar 
i. Här finns även medlemstidningen OMEP-nytt att ladda ned.

 Göteborg januari, 2013

 För styrelsen: 
 Bibi Karlsson (ordförande) och Ann-Charlotte Lindgren (sekreterare).

VÄLKOMNA!



 

9 www.omep.org.se

Verksamhetsberättelse för Skånekretsen
Ledningsgruppens redogörelse för verksamhetsåret 2012

Ann-Christin Eklundh
Marjanna de Jong
Fanny Jonsdottir
Annika Månsson
Charlotte Paggetti

Ledningsgruppen har under året haft följande sammansättning:

Medlemmar
Skånekretsen har 24 betalande medlemmar

Årsmöte/protokollförda möten
Kretsmöten har hållits den 1/2 (årsmöte), 6/3, 12/4, 7/5, 22/8, 17/10 och 19/11.
Konferens i Malmö 6 februari.
Medlemsmöte den 13 september.

Styrelsemöte svenska OMEP
Malmö har haft följande styrelsemöten för svenska OMEP: 
Årsmöte den 5 februari och Styrelsemöte den 14-15 september.
Därutöver deltog Fanny Jonsdottir och Charlotte Paggetti från Skånekretsen vid styrelsemötet i Stockholm 
den 11-12 maj.

Allmän beskrivning
Årets verksamhet initierades den 5-6 februari med att Skånekretsenhöll i svenska OMEP:s årsmöte och en 
efterföljande endagskonferens på temat Hållbar utveckling med drygt 300 deltagare. Flera av årets möten har 
ägnats till diskussioner och planering av ett medlemsmöte den 13 september som uppföljning av konferensen. 
Förberedelse och uppföljning av Styrelsemöten med svenska OMEP har också varit mötesinnehåll. 
Skånekretsens redaktionsråd bestående av Akki Eklundh, Marjanna de Jong och Anna-Karin Svensson har 
arbetet med OMEP-nytt nr 3som kom ut i december månad.

Framtid
Ett arbete som är i planeringsstadiet är ett samarbete kring hållbar utveckling med OMEP-förskolor och skolor. 
Skånekretsen arbeta för att utveckla samverkan med Högskolan i Kristianstad. Diskussioner förs om att hålla 
föreläsningar under 2013 i samarbete med bl.a. Högskolan i Kristianstad. 

 Vid pennan Charlotte Paggetti, ordförande i OMEP Skånekretsen
 Malmö, 13 02 03

 

Svenska OMEP:s mål är att skapa kontakter och samverkan både nationellt och internationellt, med och mellan olika 
yrkesgrupper, som är engagerade i frågor som rör barn i åldrarna 0-8 år. Svenska OMEP arbetar för att genom 
olika åtgärder sprida kunskap om barn och barns villkor i såväl Sverige som andra länder. 

Som medlem i Svenska OMEP
 - kan du påverka myndigheter som ansvarar för att barns behov tillgodoses
 - får du träffa andra yrkesgrupper som arbetar för barn i åldrarna 0-8 år
 - kan du delta i seminarier och konferenser i Sverige och i världs OMEP
 - får du OMEP- nytt 2-3 gånger/år
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Verksamhetsberättelse för Stockholmskretsen
Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2012

Ordinarie:
Eva Ärlemalm-Hagsér, ordf.
Barbara Verholen, vice ordf.
Rita Malmberg, kassör
Carolina Estrella Götriksson
Ingrid Engdahl
Ulla Britt Larsson

Suppleanter:
Maria Edlund
Britt Åkesson
Bibbi Tjernlund Ersson
Jane Wensby
Elisabet Nyléus
Anna Lagerqvist

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordinarie revisorer:    
Inger Rindsjö
Jan Andersson

Valberedning:   
Björn Smedberg (sammankallande)  
Astrid Waleij

Stockholmskretsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda sammanträden. 
Antalet enskilda medlemmar har uppgått till 70 och antalet förskole enheter har varit 18 stycken. 

Stockholmskretsens årsmöte hölls den 24 januari klockan: 20.00 i Per Albinsalen, ABF-huset, Stockholm. 
Under kvällen presenterades även OMEP:s projekt: Lärande för hållbar utveckling i praktiken. Detta genom 
att pedagoger från tre förskolor i Stockolmsområdet berättade om sitt arbete i projektet. Birkagårdens förskola, 
Stockholm, Äppelbo förskola, Lidingö och Framtidsfolket, Hässelby.

Verksamhet
Stockholmskretsen har under året anordnat 7 seminarietillfällen med temat den reviderade läroplanen för 
förskolan: 
 - Den 14 februari: Gunilla Dahlberg professor. Subjektivitet och lärande som relationellt potentialfält. 
 - Den 27 mars: Rikard Nero och Antonio Rodriguez. Att arbeta med interkulturalitet
 Erfarenheter från Råcksta förskolor och Margareta Sandström Kritiska händelser för lärande i   
 förskolan. Samtal utifrån arbetsmetoden kritiska händelser (Critical – incident), Uppsala universitet  
 (Mälardalens högskola). 
 - Den 10 april: Lena Edlund och Anna Wiland ”Att organisera för lärande och utveckling” Förskolan  
 Luna i Hässelby  
 - Den 15 maj: Eva Wiklund Dahl, MÄTA KVALITET? Läroplanen 2.6 Uppföljning, utvärdering och  
 utveckling.
 - Den 27 september: Ulla Lind, Visuella kunskapsformer och de små stegens pedagogik – om bild,  
 dokumentation och skapande.
 - Den 5 november: Ingrid Granbom Förskollärares beskrivningar av mening och vardagskunskap  
 beträffande förskolan som pedagogisk praktik. (Inställt)
 - Den 27 november: Anna Bernemyr “Transkulturalitet - vilken förskolepedagogik behövs i dagens  
 mångkulturella, rörliga och föränderliga samhälle?
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Föreläsningarna har hållits under kvällstid och riktat sig till studenter, medlemmar, personal och föräldrar 
i förskola och skola samt övriga intresserade. De har hållits ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm. 
Föreläsningarna har varit utannonserade via kretsens medlemmar och kontaktpersoner i Stockholms 
kranskommuner. Antalet besökare har varierat mellan 
25-50 personer.      

Deltagande i konferenser
 - OMEPs Europakonferens ägde rum den 18-20 april 2012 i Warszawa i Polen. Stockholmkretsen  
 representerades av Ingrid Engdahl, Barbara Verholen, Rita Malmberg och Anna Lagerqvist. 
 - OMEPs världskonferens ägde rum den 18-21 juli 2012 i Campo Grande, Brasilien. 
 Stockholmkretsen representerades av Ingrid Engdahl och Carolina Estrella Götriksson.
 - OMEPs Stockholmskrets har även varit representerad vid Nätverket för Barnkonventionen i   
 Sverige, SAMBA – samarbete för barnen och vid UNICEFs årsmöte. Vidare har representanter från  
 - OMEPs Stockholmskrets (Ingrid Engdahl och Eva Ärlemalm-Hagsér) deltagit i en    
 heldagskonferens i Malmö om Lärande för hållbar utveckling som Svenska OMEP och Svenska   
 UNESCO-kommittén arrangerade tillsammans med Malmö högskola den 6 februari 2012.

Pågående projekt 
Under året har Stockholmskretsen inte deltagit i något projekt.

OMEP-nytt  
Mania Teimuri har under året varit redaktör för OMEP-nytt, som numera läggs ut på hemsidan. 

Varmt tack!
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till kontaktpersonerna i Stockholm, i kranskommunerna och 
vid Lärarutbildningen i Stockholm för deras arbete med att sprida information om kretsens program och 
verksamhet. 

Stockholm den 22 januari 2013 
  
Barbara Verholen, Eva Ärlemalm-Hagsér, Rita Malmberg, Ingrid Engdahl, Carolina Estrella Götriksson,            
Maria Edlund, Britt Åkesson, Ulla Britt Larsson, Bibbi Tjernlund Ersson, Anna Lagerqvist, Jane Wensby och                     
Elisabet Nyléus.

Program för kommande föreläsningar i Stockholm

Pedagogisk dokumentation som individuell bedömning?
Lotta Bjervås, fil dr - torsdag 25 april

Förskollärares motstridiga och motsägelsefulla idéer och värderingar 
blir varandras komplement?
Ingrid Granbom , fil dr - torsdag 16 maj

Plats: ABF - HUSET, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: Klockan 18.30 – 20.30     
          VÄLKOMNA!
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Kontaktpersoner och styrelsen för Svenska OMEP och lokala 
kretsar nås via mejl från hemsidan www.omep.org.se eller via 
adress och telefonnummer, se nedan:

SVENSKA OMEP
Ingrid Engdahl, ordförande
Arbetargatan 15, 112 45 Stockholm, tel: 070-952 67 35

GÖTEBORGSKRETSEN 
Bibi Karlsson, ordförande
Seglaregatan 21, 414 57 Göteborg, tel: 031-45 50 41

SKÅNEKRETSEN: 
Charlotte Pagetti, ordförande
Duvhöksgatan 6 A, 215 58 Malmö, tel: 040-96 11 16

NORRLANDSKRETSEN: 
Margareta Rönngren, ordförande
Taffelstråket 45, 903 53 Umeå, tel: 090-16 12 02

STOCKHOLMSKRETSEN: 
Eva Ärlemalm-Hagsér, ordförande
Sunnanvindsgränd 209, 177 71 Järfälla, tel: 070-642 30 85

OMEP- nytt: 
Mania Teimouri, redaktör
Bangatan 21, 414 63 Göteborg, tel: 073-720 39 72

Svenska OMEP:s hemsida: www.omep.org.se

OMEP-nytt 2013:1 utgiven april 2013 av Stockholmskretsen

ISSN: 1104 - 7569

Utgivningsplan för OMEP-nytt 2013:2 
Manusstopp: 16 augusti, Publicering: 13 september
Ansvarig krets: Göteborg
Skicka gärna in ditt bidrag!

Svenska OMEP:s mål är att skapa 
kontakter och samverkan både nationellt 
och internationellt, med och mellan olika 
yrkesgrupper, som är engagerade i frågor 
som rör barn i åldrarna 0-8 år.

Svenska OMEP arbetar för att genom olika 
åtgärder sprida kunskap om barn och barns 
villkor i såväl Sverige som andra länder.

Svenska OMEP arrangerar:
- temakvällar, debatter och seminarier kring 
aktuella frågor
- konferenser och symposier
- studiebesök för utländska OMEP- 
medlemmar
- internationella kontakter

Som medlem i Svenska OMEP
- kan du påverka myndigheter som ansvarar 
för att barns behov tillgodoses
- får du träffa andra yrkesgrupper som 
arbetar för barn i åldrarna 0-8 år
- kan du delta i seminarier och konferenser 
i Sverige och i världsOMEP
- får du OMEP- nytt 2-3 gånger/ år

MEDLEMSKAP
Du blir medlem när du betalar årsavgiften
som är:
200 kronor för enskild medlem
100 kr för studenter
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.

illustration 
Anna-Karin Engberg


