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INNEHÅLL

- Skånekretsen finns 
nu i Kristianstad.

-  Svenska OMEP:s 
och kretsarnas 
verksamhets-
berättelser för år 2013. 

- Styrelsemedlemmar 
disputerar i Göteborg 
och Umeå.

Ljuset har återvänt till Göteborg och Sveriges avlånga land med 
all den energin som det medför. Vårdagjämningen har firats, 
klockan har dragits fram till sommartid och vi har en lång härlig 
vår och sommar framför oss. För OMEP:s del innebär det 
intressanta föreläsningar eller andra aktiviteter i de kretsar som 
förmår detta. Vi har avverkat våra årsmöten och  i Göteborg 
slog vi nytt rekord vad det gäller deltagare. Ingrid Pramling 
Samuelsson inspirerade oss alla när hon berättade om pågående 
OMEP-projekt. Två nya ledamöter valdes in och två trotjänare 
avtackades, Torgeir Alvestad och Ann-Charlotte Lindgren tack 
för er insats! 
Vi har det ständiga problemet med att rekrytera och behålla 
våra medlemmar. Jag uppmanar alla medlemmar att försöka 
värva någon för OMEP:s goda arbete i världen och er som vill 
fortsätta medlemsskapet att betala in medlemsavgifterna. Jag är 
mycket medveten om att det är svårt att komma ihåg, därför 
påminner jag även här.
I sommar kommer en stor svensk delegation att åka till Cork, 
Irland på europa- och världsmöte. Jag önskar er lycka till och 
mycket nöje. Ni kommer att smittas av det härliga engagemang 
som finns bland OMEP:are samt att få ta del av mycket spännande 
arbete som förekommer runt om i världen. Ha en fortsatt skön 
vår alla medlemmar!

Bibi Karlsson
ordförande i Göteborgskretsen

Ordförande i Göteborgskretsen har ordet

Du har väl inte glömt att betala 
medlemsavgiften för 2014? 
På sid.16 kan du läsa allt om 
hur du gör!

Läs om 2014 års världskonferens 
2-5 juli på Irland.
www.omepireland.ie

foto: Bibi Karlsson
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Nätverket för Barnkonventionen -  
från A till FN

Nätverket samlar 47 ideella organisationer 
med gemensamt intresse för barns bästa. 
21 av dem var närvarande vid årsmötet som 
hölls den 12 mars på Rädda Barnens kansli i 
Stockholm. 

Ordförande Lisa Eriksson, UNICEF, inledde 
med att berätta om årets verksamhet som 
framför allt inriktas på ministerhearingen i 
november då barn och ungdomar berättar om 
sina livsvillkor och lämnar förslag till bland 
andra ansvariga minister, Maria Larsson, och 
FN:s Barnrättskommittés nya ordförande 
Kirsten Sandberg, Norge. 

I samband med årets konferens släpptes även nätverkets Alternativrapport till FN:s 
barnrättskommitté om situationen i Sverige för barn och unga. Nätverket följer noga arbetet 
i Barnrättighetsutredningen, som under 2013-2015 bland annat belyser möjligheterna att 
inkorporera barnkonventionen i svensk lag. Nätverket har inbjudits att delta i en referensgrupp 
till utredningen. 

Barns röster – från A till FN är ett projekt som Nätverket för barnkonventionen driver under 
tre år med stöd från Allmänna arvsfonden i syfte att öka barn och ungas delaktighet och samla 
in barns åsikter och testa metoder för hur man kan tillvarata barns tankar och idéer och använda 
dessa som en resurs i beslutsfattande som rör barn. Projektet syftar också till att inspirera 
medlemsorganisationerna i Nätverket att ta del av varandras kompetens och bredda sitt register 
av inflytandemetoder för barn/unga. Därför kommer ett inspirationsmaterial med massor av 
metoder och exempel från verkligheten att skapas. Materialet kommer även att spridas till 
kommuner, landsting och andra organisationer som arbetar med barn.

Slutligen diskuterade årsmötet tredje tilläggsprotokolletfrån december 2011, där 
barnrättskommittén slagit fast klagorätt för barn och unga om deras rättigheter enligt 
barnkonventionen åsidosätts. Tio länder har nu ratificerat protokollet, vilket innebär att det 
träder i kraft från och med 14 mars 2014. I Sverige är det mycket tyst och inget arbete pågår 
från regeringens sida för att Sverige ska signera eller ratificera detta tilläggsprotokoll. Årsmötet 
beslöt att tillsätta en arbetsgrupp för att driva frågan.

Alternativrapporten samt annat material kan du hitta på hemsidan på barnkonventionen.se och 
du kan även följa nätverket på Facebook. 

Ingrid Engdahl      
ordförande för Svenska OMEP
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OCH TVÅ NYA STYRELSEMEDLEMMAR

Vi hälsar två nya styrelsemedlemmar välkomna in i arbetet i Svenska OMEP:s 
styrelse; Maria Granberg, rektor från Umeå, och Laila Gustavsson, universitetslektor i 
pedagogik på Högskolan i Kristianstad. De ersätter Margareta Rönngren och Charlotte 
Paggetti, som valt att avgå vid årsmötet. Tack för era fina insatser under året!

Ingrid Engdahl
ordförande för Svenska OMEP

NY FÖRBÄTTRAD HEMSIDA

Från och med januari 2014 har världs-OMEP en ny förbättrad hemsida. 
Bland annat finns där nu en evenemangskalendern där större planerade händelser i 
OMEP:s fem regioner i världen visas. www.worldomep.org 

O.M.E.P.
Organisation Mondiale pour ľ Éducation Préscolaire
World Organization for Early Childhood Education
Organización Mundial para la Educación Preescolar

TVÅ NYA 
HEDERSMEDLEMMAR

Svenska OMEP höll sitt årsmöte 
den 8 februari 2014 i ABF-
huset i Stockholm. I samband 
med årsmötet utsågs två nya 
hedersmedlemmar Akki Eklundh 
från Höllviken och Solweig 
Eklund från Enköping. De har 
båda i många år arbetat mycket 
aktivt för OMEP, och tackades för 
sina insatser av ordförande Ingrid 
Engdahl.

Från vänster Mania Teimouri, Akki Eklundh, Solweig 
Eklund och Ingrid Engdahl.

foto: Eva Ärlemalm-Hagsér
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Verksamhetsberättelse för svenska OMEP 2013

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

Suppleanter
Gerd Almqvist-Tangen, Halmstad
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
Torgeir Alvestad, Annika Månsson och 
Barbara Verholen

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

Medlemmar under 2013 
Organisationen har haft 210 individuella medlemmar och 40 organisationer varav de flesta är förskolor. 
Ansvarig för medlemsregistret har under året varit Bibi Karlsson

Årsmötet 2013 och konferens
Svenska OMEP:s årsmöte hölls den 24 februari i Lärarförbundets lokaler, Aschebergsgatan 3, Göteborg, 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 med temat Hållbar utveckling och barn 
i teori och global praktik i samarbete med Svenska UNESCO- rådet och Göteborgs universitet – Pedagogen. 
Cirka 130 pedagoger, politiker och forskare samlades under eftermiddagen kring föredrag och diskussioner 
med lokala, nationella och internationella presentatörer:

Svenska OMEP arbetar för en hållbar livsstil
Ingrid Engdahl, ordförande i Svenska OMEP

Utbildning för hållbar utveckling - ett måste för framtiden
Carl Lindberg, Svenska UNESCO-rådet

Early Childhood Education in the Post-2015 Agenda
Judith Wagner, Vice President, OMEP North America & Caribbean

Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur
Eva Ärlemalm-Hagsér, doktorand
Hållbar utveckling i Göteborg

Gisele Fuentes, Siv Jirblom, Ingrid Levin-Jusufovic och Anette Hellman
Bästa möjliga start för varje barn

Ingrid Pramling Samuelsson, OMEP:s världspresident, UNESCO-professor, GU
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Styrelsesammanträden
Styrelsen har under arbetsåret haft fyra sammanträden. Ett konstituerande sammanträde hölls i samband med 
årsmötet den 24 februari, ett tvådagarssammanträde i Stockholm 9 och 10 juni, ett tvådagarssammanträde i 
Göteborg 11-12 oktober samt ett halvdagsmöte i Stockholm inför årsmötet den 7 februari 2014.

Årsavgift 2013
Årsavgiften för enskild medlem är 200 kr, för studenter och pensionärer 100 kr.
Årsavgiften för organisation är 600 kr. Prenumerationsavgiften på IJEC är 210 kr.

Kretsarna
Fyra lokala kretsar har under året varit aktiva med egna möten och föreläsningar. Samtliga kretsar har haft 
representanter i Svenska OMEP:s 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.

De fyra aktiva kretsarna har skrivit egna verksamhetsberättelser.

Arbetet med FN:s nya mål Sustainable Development Goals 2015-2030
Ingrid Engdahl och Eva Ärlemalm-Hagsér har deltagit i var sitt möte anordnat av Svenska UNESCO-
kommittén i Stockholm och diskuterat arbete under avslutningen av dekaden för utbilning för hållbar 
utveckling. Vid dessa möten har även de nya post 2015-målen diskuterats.

OMEP:s världsprojekt om ESD Education for Sustainable Development - del 3: Intergenerational 
Dialogues for ESD
Svenska OMEP deltog 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 var tillsammans med Agneta Jonsson, projektledare för projektet Lärande 
för hållbar utveckling: Intergenerational dialogues i Sverige. En förskola – Sysslagårdens förskola i Salem, 
anmälde sig till projektet och genomförde flera delmål i projektet. Projektet presenterades under närvaro av 
Marsella Qvicker från Salem vid världskonferensen i Shanghai. 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 presenterade världsprojektet i Shanghai, Kina, i juli, tillsammans med professor Natalia Rhyzhova, 
Moskva. 

General Comment till Artikel 31 i Barnkonventionen
I Genève finns bland alla FN-organ även Barnrättskommittén (CRC), som har till uppgift att se hur länderna 
implementerar FN:s barnkonvention och att förtydliga avsikten med konventionen och dess olika delar. 
OMEP har på inbjudan av International Play Association varit med i arbetet med att utarbeta en General 
Comment till artikel 31 Barns rätt till lek, fritid och kultur. Ingrid Engdahl har varit OMEP:s representant 
under det gångna året i arbetet. 
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Inledningsvis definieras de bärande begreppen i artikeln:
Vila – tillräckligt andrum från arbete och utbildning
Fritid – helt fri tid, utan förpliktelser, för lek och rekreation
Lek – frivillig, inifrån motiverad, beteende, aktivitet eller process, som är initierad och strukturerad av 
barnen själva, rolig
Rekreation – en paraplyterm för frivilliga och tillfredsställande aktiviteter och erfarenheter   

Därefter beskrivs vad detta innebär för olika grupper av barn och olika sätt på vilka regeringar kan ta 
initiativ för att förverkliga barnkonventionen. Den 30 september 2013 presenterades denna nya General 
Comment av CRC i Genève.

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. Från 2014 tillträder Donna Berthelsen, 
Queensland University of Technology, Brisbane, Australien som redaktör för IJEC.
 
OMEP – nytt 
Svenska OMEP:s tidskrift OMEP- nytts uppskattade redaktör Mania Teimouri är arkitekturkonsulent 
för barn och unga i Västra Götalandsregionen. OMEP- nytt har under verksamhetsåret utkommit med 
tre nummer, med Stockholmskretsen och Göteborgskretsen 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 OMEP:s 
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 OMEP:s 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, UNESCO, Föreningen för psykisk hälsa, Nätverket för 
Barnkonventionen samt SAMBA – samarbete för prioritering av barnen och representeras av, Eva 
Ärlemalm-Hagsér och Ingrid Engdahl samt av Ulla-Britt Larsson, Bibbi Tjernlund Erisson, Barbara 
Verholen och Britt Åkesson från Stockholmskretsens styrelse.

OMEP:s Europamöte i Zagreb, Kroatien
Årets Europamöte var förlagt till Zagreb i Kroatien i början av maj. Svenska OMEP var aktivt närvarande 
med presentationer bland andra av Ingrid Engdahl och Ingrid Pramling Samuelsson, samt från 
Göteborgskretsen Shirin Fazel-Zandy och från Stockholmskretsen Elisabet Nyleus. 

OMEP:s världskonferens i Shanghai, Kina i juli
Svenska OMEP representerades av Eva Ahlin, Ingrid Engdahl, OMEP:s världspresident Ingrid Pramling 
Samuelsson, Bibi Karlsson, Eva Ärlemalm-Hagsér, Elisabet Doverborg och från Göteborgskretsen även 
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Ulla Gustavsson och Emelie Stavholm vid världskonferensen i Shanghai, 9-13 juli 2013, som höll egna 
presentationer vid konferensen. 

Till ny världsordförande valdes Maggie Kong från Hongkong, vice ordförande med ansvar för Latinamerika 
Mercedes Mayol Lassalle som samt till ny kassör Nirmala Rau.

Kongressen var mycket välordnad.

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 OMEP:s verksamhet och vill särskilt tacka 
kretsarna för deras engagemang och arbete. Stort tack riktas också till redaktören för OMEP - nytt Mania 
Teimouri.

Stockholm 2014-02-07
Ingrid Engdahl (ordförande), Eva Ahlin, Margareta Blennow, Vibeke Bing, Laila Gustavsson, 
Maria Granberg, Solweig Eklund, Akki Eklundh, Eva Ärlemalm-Hagsér och Mania Teimouri.

Styrelsemötet och årsmötet för svenska OMEP ägde rum i Stockholm, 7-8 februari 2014.

ABF-huset på Sveavägen i Stockholm,
foto: Eva Ärlemalm-Hagsér
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Verksamhetsberättelse för Göteborgskretsen
Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2013

Ledamöter
Bibi Karlsson, ordförande
Torgeir Alvestad, kassör 
Shirin Fazel Zandy, vice ordförande 
Mania Teimouri, ledamot
Eva Ahlin, ledamot
Anette Hellman, ledamot

Suppleanter
Birgitta Cederblom
Ann-Charlotte Lindgren, sekreterare 
Airi Bigsten
Ulla Gustavsson

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ekonomi
Elisabeth Doverborg, revisor

Valberedning
Karin Lager 
Ilse Haakvort

Lokalkretsen i Göteborg
Lokalkretsen i Göteborg har 74 betalande enskilda medlemmar och 12 organisationer (10 förskolor/skolor, 
Psykologenheten Hisingen samt Lärarförbundets lokalavdelning).

Årsmöte 2013
Årsmötet 2013 hölls i konferensrummet på Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik, Göteborgs 
universitet, den 6 februari 2013 då den nuvarande styrelsen valdes. 

Sammanträden
Utöver årsmötet har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden: 16/1, 6/2 (konstituerande möte), 11/3, 
8/4, 13/5, 12/6, 4/9 och 2/10, 4/11 och 3/12.  

Föreläsningar
Under våren 2013 har två föreläsningar anordnats med aktuella teman.

FÖRELÄSNING med Torgeir Alvestad 14 mars kl 17.30 – 19.00
Ett förhandlande förhållningssätt.
I föreläsningen diskuterade Torgeir Alvestad hur arbetslaget kan vara goda förebilder för barnen i deras lek 
och relationer. Hur arbetslaget kan förhålla sig i samspel och dialog med barnen så att de ges rika tillfällen att 
finna lösningar på händelser som kan uppstå i leken.

FÖRELÄSNING med Anne Kultti 16 maj kl 17.30 – 19.00
Flerspråkiga barn i förskolan, villkor för deltagande och lärande.
Var femte förskolebarn har ett annat modersmål än svenska. När dessa barn börjar förskolan blir de delaktiga i en 
social praktik och språkmiljö som skiljer sig från hemmets. Med utgångspunkt i kommunikation och aktiviteter 
i förskolan problematiseras små barns möjligheter till deltagande. Hur framstår olika förskoleaktiviteter utifrån 
ett flerspråkigt perspektiv? Vilka strategier använder dessa barn för att göra sig förstådda och söka kontakt 
med andra barn? Hur kan medveten stöttning förstås som språkundervisning i förskolan?



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

Torsdag 13 maj kl 17:30 – 19:00
Förskolebarn och hållbarhetens vad och hur –

lärande för hållbarhetsom kunskapsinnehåll i förskolan
Eva Ärlemalm-Hagsér, förskollärare och lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola, 

berättar om sitt avhandlingsarbete. 
Vilket innehåll beskriver förskolor att de arbetar med i relation till hållbar utveckling? 

På vilket sätt deltar barn i dessa beskrivna innehåll? Hur framträder barns 
meningsskapande och aktörskap i relation till detta? 

Och hur kan detta förstås i relation till förskolans läroplan?
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Under hösten 2013 har ytterligare två föreläsningar anordnats.

FÖRELÄSNING med Mirella Forsberg 8 oktober 17:30 – 19:00  
Kommunikativa möjligheter i förskolans vardag.  
Föreläsningen redogjorde för några projekt i vilka dockor engagerar barn och förskollärare att tillsammans 
utveckla språkliga och matematisk kunskaper, kreativitet och skapande.

FÖRELÄSNING  med Anne Greve den 10 december kl. 17.30 – 19.00
Vänskap mellan små barn, på grund av eller trots pedagogerna.
I föreläsningen tog Anne Greve utgångspunkt i sin doktorsavhandling och senare forskning om barns vänskap. 
Hon problematiserade pedagogens roll i relation till små barns etablering av sina vänskaper. I föreläsningen 
gav Anne många exempel från sin egen praktik i förskolan och i sin forskning.

Övrigt
Svenska OMEP:s årsmöte hölls i Göteborg den 24 februari 2013
Göteborgskretsen hade ansvar för OMEP-nytt nr två.

Konferenser 2013
Årets europamöte och konferens med temat Play and learning in early childhood hölls i Zagreb/Kroatien,  
6-11 maj. Shirin Fazel Zandy deltog från Göteborgskretsen. 
Årets världsmöte och konferens med temat Enhancing the development of Early childhood education: 
Opportunities and Quality hölls i Shanghai/Kina, 9-19 juli. Från Göteborgskretsen deltog Bibi Karlsson, Eva 
Ahlin och Ulla Gustavsson. OMEP-medlemmen Emelie Stavholm sökte och fick bidrag från kretsen för att 
delta. 

Information
Svenska OMEP har en websida; www.omep.org.se
Här finns 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, 2014
För styrelsen; ordförande Bibi Karlsson och sekreterare Ann-Charlotte Lindgren.

VÄLKOMNA!
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Verksamhetsberättelse för Norrlandskretsen
Ledningsgruppens redogörelse för verksamhetsåret 2013

Margareta Rönngren
Per Edberg
Britt Nyberg
Karin Engdahl
Lilian Molin
Katarina Emmroth
Maria Granberg

Ledningsgruppen har under året haft följande sammansättning:

Under året har vi haft fokus på den projektansökan som tagits fram. Projektet handlar om att arbeta med 
Barnkonventionen i förskolan. Vi har fört diskussioner med Bris som initialt var mycket intresserade att vara 
med i projektet. På grund av byte av chef stannade arbetet av men återupptogs under hösten. Efter positiv 
dialog fick vi tyvärr beskedet att Bris inte var beredda att gå in i ett projekt som vänder sig till yngre barn, man 
ansåg från centralt håll att man inte har den kompetensen som krävs.

Kretsen har svårt att rekrytera ledamöter som har tid och ork att arbeta aktivt, hur arbetet ska fortsätta under 
2014 får styrelsen ta ställning till på årsmötet.

Umeå, januari 2014
Margareta Rönngren, Karin Engdahl, Britt Nyberg och Maria Granberg.

 

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 3 gånger/år

Umeå är tillsammans med Riga europeisk kulturhuvudstad i år.
Vad händer för barn i dessa två städer?

umea2014.se/sv/
riga2014.org/eng/
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En ny styrelse för Skånekretsens av Svenska OMEP:s beslutades den 5 mars 2014 i Kristianstad som därmed blev 
ny hemvist för föreningen. Vi, en grupp lärare vid förskollärarutbildningen Högskolan Kristianstad genomförde ett 
konstituerande möte där vi samtliga är ny styrelse. Beslut som fattades var bl.a. att den 7 maj kommer vi att genomföra 
ett öppet möte på HKR där vi bjuder in framförallt yrkesgrupper som berör barns utveckling och hälsa ur någon aspekt 
och kan förmodas vara intresserade av medlemskap. Vi välkomnar naturligtvis alla som är intresserade av barns välfärd 
och visar intresse för frågor som OMEP driver. Det gläder oss även att vår utbildningsledare Henrik Svensson ger vår 
förening sitt stöd genom att vi bland annat får genomföra medlemsmöten på HKR. Svenska OMEP styrelse har förlagt 
sitt styrelsemöte i Kristianstad den 23 – 24 maj och i samband med detta kommer vi att få ta del av föreläsningar från 
två styrelsemedlemmar vilket uppskattas.

Ordförande Lena Bäckström FD, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad, lektor i pedagogik med inriktning 
psykologi vid HKR
Kassör Laila Gustavsson FD/Universitetslektor i pedagogik
Sekreterare Agneta Jonsson FD/universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap
Styrelsemedlem Susanne Thulin  FD/universitetslektori pedagogik
Redaktör Gisela Hofmann Fil Magister Utbildningsvetenskap

Verksamhetsberättelse för Skånekretsen
Ledningsgruppens redogörelse för verksamhetsåret 2013

Akki Eklundh
Marjanna de Jong
Annika Månsson
Charlotte Paggetti

Ledningsgruppen har under året haft följande sammansättning:

Medlemmar
Skånekretsen har 16 betalande medlemmar.

Årsmöte/protokollförda möten
Kretsmöten har hållits den 6/2 (årsmöte), 4/3, 20/5, 5/11.

Styrelsemöte svenska OMEP
Charlotte Paggetti deltog på årsmöte i Göteborg i februari månad. Vid övriga möten kunde tyvärr ingen från 
skånekretsen delta.

Allmän beskrivning
Under ett av vårens möten presenterade Susanne Thulin steg 3 i OMEP:s centrala projekt.  
Kretsen har under våren också planerat ett föreläsningstillfälle  för allmänheten.  Laurence Delaceur och Åsa 
Ljunggren föreläste utifrån sina avhandlingar om Didaktiska kontrakt i förskolepraktik respektive Erbjudanden 
i kommunikation i en flerspråkig förskolekontext den 16 oktober. 

Avslut och avtackning i skånekretsens verksamhet i Malmö skedde den 19 december. 

Framtid
Skånekretsens verksamhet med bas i Malmö upphör. Glädjande nog har Kristianstad och dess medlemmar 
beslutat att överta verksamheten. Vi önskar dem all lycka i detta arbete.

Stort tack till centrala OMEP:s styrelse för allt stöd under åren. Vi önskar stor framgång med det viktiga 
arbetet för förskolebarn såväl nationellt som internationellt.

Malmö, 25 januari 2014 
Vid pennan Charlotte Paggetti, ordförande i OMEP, Skånekretsen.
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Svenska OMEP
har kommit till Kristianstad!!

Det firar vi med föreläsningar samt information om denna 
världsomspännande organisation.

Välkomna onsdagen 7 maj kl. 17.30-19.00

lokal: 14-420 , Högskolan Kristianstad 

Vi informerar om syftet med OMEP och vad vi kan bidra med när det 
gäller barns rätt till god hälsa, utbildning och välfärd. 

Därefter:

Föreläsning I: Agneta Jonsson, HKR ger en sammanfattning av sin 
doktorsavhandling ”Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan. 
Barns perspektiv och nuets didaktik”

Föreläsning II: Johanna Thulin, HKR. Föreläsningen rör hur socialtjänsten 
organiserar sitt arbete för att möta barn som av olika skäl ingår i 
myndighetens ärenden.

FöreläsningIII: Lena Bäckström, HKR Föreläsning barn och familjer idag.
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Verksamhetsberättelse för Stockholmskretsen
Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2013

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

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

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordinarie revisorer    
Inger Rindsjö
Jan Andersson

Valberedning   
Rita Malmberg  
Astrid Waleij

Stockholmskretsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden. 
Antalet enskilda medlemmar har uppgått till 51 och antalet förskoleenheter har varit 22 stycken. 

Stockholmskretsens årsmöte för verksamhetsåret 2012 hölls den 29/1- 2013 klockan 19.30
i Beskow-salen, ABF- HUSET, Sveavägen 41. Under kvällen presenterades även den tredje delen i OMEP:s 
projekt kring hållbar utveckling - Intergenerational Dialogues for ESD av Ingrid Engdahl.

Verksamhet
Stockholmskretsen har under året anordnat 6 seminarietillfällen:

 
5/3 Utvecklingssamtal med förbestämd mall eller individuellt anpassat föräldrasamtal?   
  Paneldiskussion ledd av Ingrid Engdahl fil.dr. Stockholms universitet.
25/4 Pedagogisk dokumentation som individuell bedömning? 
  Lotta Bjervås, fil.dr. Linné universitetet. 
16/5  Förskollärares motstridiga och motsägelsefulla idéer och värderingar blir varandras  
  komplement? Ingrid Granbom, fil.dr. 
16/9  Lärande för hållbarhet i förskolan: lärandets vad och hur. 
  Eva Ärlemalm-Hagsér, Universitetsadjunkt Mälardalens högskola.
16/10  Två föreläsningar: Att göra måltid med Ulrika Munck-Sundman fil.lic. och 
  Musicking med Maria Wassrin, förskollärare fil.lic
11/11  Fysikaliska fenomen i förskolan – vad kan det vara? 
  Jonna Larsson, förskollärare och doktorand

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 20-65 personer.      
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Deltagande i konferenser
OMEP:s Europakonferens ägde rum den 8-11 maj 2013 i Zagreb, Kroatien. Med temat Play and playing in 
Early Childhood. Stockholmkretsen representerades av Ingrid Engdahl och Elisabet Nyleus. 

OMEP:s världskonferens ägde rum den 9-13 juli 2013 i Shanghai, Kina.
Temat var Enhancing the development of Early Childhood Education. Opportunities and quality. 
Stockholmkretsen representerades av Ingrid Engdahl och Eva Ärlemalm-Hagsér.

OMEP:s Stockholmskrets har även varit representerad vid Nätverket för Barnkonventionen i Sverige, 
SAMBA – samarbete för barnen och vid UNICEF:s årsmöte. Vidare har Ingrid Engdahl och Eva Ärlemalm-
Hagsér deltagit i halvdagskonferensen Hållbar utveckling och barn – i teori och global praktik som Svenska 
OMEP och Svenska UNESCO-kommittén arrangerade tillsammans med Göteborgs universitet den 25 
februari 2013.

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

OMEP-nytt  
Mania Teimouri har under året varit redaktör för OMEP-nytt, som numera läggs ut på hemsidan med Eva 
Ärlemalm-Hagsér som kontaktperson för Stockholmskretsen. 

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, 12 januari 2014  
Barbara Verholen, Eva Ärlemalm-Hagsér och Elisabet Nyléus

Gilla OMEP Stockholm på Facebook, du också!
Där läggs information om föreläsningar och andra intressanta evenemang upp. 
Ännu ett sätt att nå ut med OMEP:s arbete till fler! 
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Den 28 mars disputerade även Gerd Almquist-
Tangen vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska 
akademin på avhandlingen Health, nutrition and 
growthin infancy – a childhealthcareperspective.

Syftet med avhandlingen var att studera barnmat 
och barnmatande, liksom hur olika mat- och mat-
ningsvanor under första året påverkar barns utveck-
ling och växande samt föräldrars uppfattningar om 
små barns hälsa. För att kunna uppnå optimal hälsa 
samt att tillgodose en normal tillväxt är att goda 
matvanor etableras tidigt i livet dvs. underfosterliv-
et och första levnadsåret. 2 666 småbarn i Halland 
har följts.

Föräldrarna uppfattade maten och ätandet som en 
viktig indikator på sina barns hälsa. Utifrån föräl-
drarnas önskan om att få ett glatt och förnöjt barn 
finns en risk för utveckling av ohälsosamma mat-
vanor, inte minst med tanke på behovet av tidigt-
förebyggande av övervikt och fetma.

En av fyra mödrar angav amningsproblem under 
första levnadsmånaden, vilket har visat sig vara 

Grattis Gerd Almquist-Tangen, ledamot av Svenska OMEP:s styrelse!

starkt associerat med tidig nedläggning av amnin-
gen. Detta kan förebyggas med råd och stöd från 
personalen på barnavårdcentralerna till mödrar un-
der de första veckorna av amningen. 

Anmärkningsvärt var att endast 1.6% av barnen en-
bart fick modersmjölk vid sex månaders ålder. När 
vi studerade effekterna av spädbarnens kostvanor på 
BMI fann vi att amning eller tillägg under de första 
fyra månaderna inte hade någon effekt på BMI vid 
12 eller 18 månaders ålder. Däremot ökar välling-
konsumtion vid sex månaders ålder risken för ett 
högt BMI vid 12 och 18 månaders ålder vilket inte 
var fallet med konsumtion av gröt eller puré. Att 
välja välling var vanligare bland föräldrar med låg 
utbildningsnivå. 

I områden som hade lägst köpkraft hade 20% fler än 
förväntat slutat amma när barnet var fyra månader 
gammalt. Detta pekar på ett starkt inflytande av so-
cioekonomiska förhållanden påamningsfrekvens, 
vilket måste has i åtanke när man planerar och rik-
tarresurser för förebyggande arbete.

Ingrid Engdahl,
ordförande i Svenska OMEP

Den 28 mars disputerade Karin Engdahl i pedagogiskt arbete vid Umeå 
universitet. I avhandlingen belyses hur barns möten, delaktighet och in-
flytande kan gestaltas på förskolegården som pedagogisk miljö. Studien 
pekar på att flertalet förskolebarn är samvarokompetenta, är goda förhan-
dlare och kan därmed vara delaktiga i och utöva inflytande på den dagliga 
utomhuspraktiken. Studien visar också att barns aktörskap och samspel 
anpassas utifrån vilken grad av erkännande de får i mötet med andra barn 
och pedagoger.

Avhandlingen heter: Förskolegården. En pedagogisk miljö för barns 
möten, delaktighet och inflytande.

Grattis Karin Engdahl, ledamot av 
Svenska OMEP:s styrelse!

Hurra hurra hurra!
Vi firar två av Svenska OMEP:s styrelsemedlemmar som disputerade samma dag!
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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: 
Lena Bäckström, ordförande
Horröd 1387, 280 10 Sösdala, tel: 070-536 07 54

NORRLANDSKRETSEN: 
Karin Engdahl, ordförande
Älvans väg 244, 907 50 Umeå, tel: 090-786 53 08

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
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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 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.
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