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INNEHÅLL

- Världsråd och 
konferens i Cork på 
Irland

- OMEP:s uttalande 
med anledning av 
Barnkonventionens 
25-årsjubileum

- UNICEF:s arbete i 
en krisdrabbad värld 

- OMEP:s 
bedömningsskala för
lärande för hållbar 
utveckling i förskolan

Den 10-12 november kommer FN:s årtionde för hållbar utveckling 
(2005-2014) att avslutas med en världskonferens i Aichi-Nagoya, Japan. 
Konferensen arrangeras av UNESCO och vid detta tillfälle kommer 
det nya programmet Global Action Programme (GAP) att lanseras. 
Programmet syftar till att arbetet för hållbar utveckling får en förlängning 
och förstärkning på alla nivåer för hållbar utveckling och för en hållbar 
värld. Under konferensen kommer OMEP:s Ingrid Pramling Samuelsson 
samt professor John Siraj-Blatchford hålla en workshop om arbetet för 
en hållbar värld och de yngsta barnen tillsammans med organisationen 
Association for the Development of Education in Africa.

Det övergripande målet i Global Action Programme (GAP) är “to generate 
and scale-up action in all levels and areas of education and learning in 
order to accelerate progress towards sustainable development”. Detta kan 
ske genom att: 
 a) omorientera utbildning och lärande så att alla har möjlighet att
 förvärva de kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som  
 ger dem möjlighet att bidra till en hållbar utveckling.
 b) stärka utbildning och lärande i alla planeringar, program och  
 aktiviteter som handlar om hållbar utveckling.
 c) prioritera fem områden: 1. politiskt stöd på policy nivå, 2.   
 holistisk helhetlig approach, 3. alla slags utbildare, 4. ungdomar  
 och 5. lokalsamhället. 

Sedan beslutet togs har nationella UNESCO råden över hela världen arbetat 
med att beskriva vad arbetet innebär för dem nationellt. För Sveriges del 
har det skett i ett samarbete mellan Svenska UNESCO rådet, SWEDESD 
(Swedish International Centre of Education for Sustainable Development), 
WWF Sverige och Den Globala Skolan. Svenska OMEP (Ingrid Engdahl 
och jag själv) har deltagit i arbetet och vi kan konstatera att vi varit 
framgångsrika då det förslag som diskuterades 27 augusti på Rosenbad 
innehöll rekommendationer om barn, barnkonventionen och förskolan.

Eva Ärlemalm-Hagsér
Ordförande i Stockholmskretsen

Global Action Program - förstärkning av arbetet för 
en hållbar värld

foto: Maria Granberg
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NYA UPPDRAG
Efter tiden som världspresident för OMEP, så 
trodde jag livet skulle bli tomt med mycket fritid, 
men så blev det inte. Jag blivit invald i Svenska 
UNICEF:s styrelse. Det innebär att jag ska åka 
till Geneve och utbildas för detta uppdrag i höst. 
Utifrån detta uppdrag så vill jag slå ett slag för att 
bli världsförälder för ett barn för 100 kr/månad. 
Läs mer om på www.unicef.se

UNICEF:s uppgift är framför allt att arbeta för att 
skydda barns rättigheter, och se till att barns basala 
behov tillfredsställs och deras möjligheter att nå sin fulla 
utvecklingspotential. Barnkonventionen ska styra allt 
UNICEF:s arbete och försäkra att etiska principer och 
internationell standard följs när det gäller barn. Fler kriser 
gör behovet större än någonsin. Svenska UNICEF varnar 
för att de inte lyckats samla in ens hälften av de pengar 
de behöver till katastrof- och krigsdrabbade människor 
i världen. Behovet av hjälpinsatser är rekordstort i flera 
länder. Aktuella insatser är bl a:

Ökad katastrofhjälp till flyktingar i norra Irak
UNICEF trappar nu ytterligare upp insatserna för alla barn och deras familjer som flyr undan våldet i norra 
Irak. Bara under de närmaste 48 timmarna kommer 60 ton med katastrofhjälp att levereras till människor på 
flykt. 

Massvaccination mot polio i Irak 
Nu ska fyra miljoner barn under fem års ålder vaccineras mot polio i Irak. UNICEF genomför massvaccinationen 
under fyra dagar tillsammans med WHO och Iraks hälsoministerium. 

Hundratusentals barn drabbade i Gaza 
Ingen plats är trygg för barnen i Gaza. Antalet barn som skadas och dör i Palestina blir allt fler. Mer än tusen 
palestinier har rapporterats döda, varav mer än tio barn om dagen, och den yngsta var tre månader gammal. 
UNICEF finns på plats och arbetar dygnet runt för att hjälpa barnen och deras familjer. 429 barn hade i mitten 
av augusti dödats i kriget i Gaza. Minst 2 744 barn hade skadats fysiskt och så många som 400 000 hade fått 
psykiska men, enligt UNICEF. 

UNICEF når fram till barn i Irak
UNICEF kämpar för att hjälpa barnen som drabbas av våldet i Irak. 48 000 människor i Sinjar har nåtts av 
nödleveranser, såsom vatten, hygienpaket och högenergikex. Men läget är kritiskt, och UNICEF behöver mer 
resurser för att kunna hjälpa ännu fler.  Våldet och striderna i Irak fortsätter att drabba barnen. Minst 40 barn 
från minoritetsgrupper har dött när extremiströrelsen Islamiska staten tog kontroll över Sinjar i nordvästra 
Irak, uppger UNICEF. 

Läs mer om kriserna och behovet av hjälpinsatserna på blog.unicef.se/2014 och
www.dn.se/nyheter/sverige/fler-kriser-gor-behovet-storre-an-nagonsin

Ingrid Pramling Samuelsson
professor i pedagogik, Göteborgs Universitet

foto: Shirin Fazel-Zandy



 

3 www.omep.org.se

OMEP tar plats i en rådgivande grupp för frivilligorganisationer
Ingrid Pramling Samuelsson har fått ett viktigt uppdrag i CCNGO/EFA Coordination Group, 
dvs en grupp som har konsultativ status till UNESCO när det gäller att arbeta för Education 
for all - EFA- som är ett av de millenniemål som man kommit överens om internationellt för 
perioden 2000-2015. Första mötet för Ingrid blir i oktober i Paris, för att påverka att alla barn 
får tillgång till utbildning. 
 
Ingrids uppgift blir naturligtvis att argumentera och arbeta för att livet före skolan ska betraktas som utbildning, 
så att early childhood edcuation blir en självklar del av EFA. Det talas om kampanjer, utställningar etc. och 
i maj 2015 ska en stor konferens genomföras i Seoul, Korea, för att presentera vad man ska göra 2015-2030. 
Vad står på agendan för FN när det gäller mål att sträva mot. 
 
Ingrid säger att uppdraget är ganska vagt ännu men hon har fått en mängd gratulationsbrev, så det verkar som 
om många tycker det är ett viktigt uppdrag. Ingrid lovar återkomma med fler rapporter i OMEP-nytt. 

Ingrid Pramling Samuelsson ingår de närmaste åren också i OMEP:s grupp i UNICEF:s högkvarter i New York. 
Läs mer om det på hemsidan för världs-OMEP: www.worldomep.org/en/omep-representatives-at-ununicef/. 

OMEP:s världskonferens 2015 i Washington

Tema:   Early Childhood Pathways to Sustainability
Tid:   27 juli – 1 augusti 2015
Plats:   Omni Shoreham Hotel, Washington DC; USA

Läs mer på www.omep-usa.org

Viktig världskonferens i Göteborg 2015

Den åttonde WEEC kongressen World Environmental Education Congress hålls 
nästa år i Sverige. Arrangörer är GMV, Göteborgs universitet och Chalmers.

Tema:   Planet and People – how can they develop together?
Tid:   29 juni – 2 juli 
Plats:   Göteborg

Läs mer på www.weec2015.org

KONFERENSER 2015
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VÄRLDSRÅDET I CORK 1-2 JULI

Världsrådet är OMEP:s årsmöte som samlas varje år i samband med världskonferenserna. 
I år var 32 nationer närvarande och ytterligare 17 via fullmakter till andra representanter. 
OMEP har för närvarande 72 medlemsländer. Värdsordföranden Maggie Koong från 
Hongkong planerar mötet tillsammans med de fem regionala ordförandena och kassören. 
Förutom årsmötesförhandlingar presenterades fakta om early childhood education på Irland.

Politikerna på Irland har genomfört en satsning på förskolan sedan 1991 då den första Barnomsorgslagen 
antogs av parlamentet. Under 2000-talet har man bland annat beslutat om SIOLTA (2006) som är ett 
nationellt kvalitetsramverk för förskolan, AISTEAR (2009) en nationell läroplan för 3-6-åringar och ett 
gratis förskoleår för femåringar (2010) ungefär som den allmänna förskolan i Sverige. Skolan är obligatorisk 
från sex års ålder, men precis som i Storbritannien går ofta även fyra- och femåringar i skolan. På Irland 
regleras School och Child Care av olika departement, vilket försvårar samsynen på arbetet. Regeringen har 
under 2014 tillsatt en EarlyYearsAdvisory Group, som fått i uppdrag att ta fram en ny strategi för arbetet 
med barn i förskoleåldern på Irland. Världsrådets viktigaste beslut:

 - OMEP har blivit invald i en Rådgivande grupp för intresseorganisationer (Consultativegroup for  
 NGO:s)

 - I Europa har OMEP under året deltagit i konferenser om arbetsmarknad och kvalitet i förskolan,  
 samt gått med som medlem i EuroChild

 - OMEP kommer att delta i och presentera förskolefrågor vid UNESCO:s toppmöte i Nagoya i   
 november

 - OMEP:s tidskrift International Journal of Early Childhood (IJEC) fick under 2014 in 71 bidrag av  
 vilka 31 % accepterades för tryckning i tidskriften. Genomsnittstiden från inskickat material till   
 tryckning är 345 dagar. Under året har 27 265 personer laddat ner artiklar från IJEC

 - OMEP puffar särskilt för några internationella dagar: 23 maj Världslekdagen, 21 september   
 Världsfredsdagen, 15 oktober Global hand washing day och 20 november Barnkonventionen

 - Två regionala ordförande omvaldes Abimbola Are för Afrika och Judith Wagner för Nordamerika  
 och Karibien

 - Kamerun välkomnades som ny medlem i OMEP

 - Tre länder accepterades som förberedande kommittéer för OMEP; Pacific Islands, Myamar och   
 Bosnien-Hercegovina

 - Några länder har inte betalat årsavgifter och inte heller skickat in årsberättelser. De kommer inte att  
 få fortsätta vara medlemmar i OMEP om de inte fullföljer dessa skyldigheter

 - Arbetet under 2104/2015 kommer bland annat att även rikta in sig på lärarutbildning och lärarutbyte
 
 - Slutligen antogs ett uttalande med anledning av Barnkonventionens 25-årsjubileum (se sida 5)

Ingrid Engdahl
ordförande i Svenska OMEP
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With members in nearly 70 countries throughout the world, OMEP is the oldest and largest organization 
devoted to the general wellbeing, optimal development, and education of children between birth and age 8. 
OMEP has had consultative status with the United Nations and UNESCO since its founding in 1948. OMEP 
takes pride in our contributions to the creation of the United Nations Convention on the Rights of the Child 
(CRC).

In recognition of the 25th anniversary of the CRC, the 66th  OMEP World Assembly calls upon the world 
community, and especially its leaders, to make early childhood an unambiguous priority in both policy and 
practice and to vigorously protect and promote the rights of all young children, their parents, their teachers 
and caregivers, and the institutions that serve them at the local, state, and global levels.

Research from many fields clearly shows that the first years of life are the strongest predictors of later 
attitudes, values, competencies, habits, and a variety of other important qualities and skills.  Further, 
robust scientific evidence in economics demonstrates that investing in early childhood is among the wisest 
financial decisions a society can make because the returns on such investments are consistently high and 
long-lasting.  

OMEP calls upon the world’s leaders at all levels to 

 - Ensure equal rights to education and care for all children, prioritizing the poorest    
 and most vulnerable, including those living in conflict areas and refugee situations,
 
 - Enact policies and practices for comprehensive, high quality early childhood     
 education and care,

 - Ensure all children’s rights to a childhood that includes play and leisure, 

 - Encourage children’s active participation in matters that concern them and their    
 future,

To accomplish these goals, OMEP encourages all efforts to promote Education for Sustainable Development 
in homes, childcare programs, preschools, schools, universities, and communities.

OMEP enthusiastically recommits our organization to the Convention on the Rights of the Child.  OMEP 
offers to the world community, and especially its leaders, the unwavering commitment, energy, and 
expertise of its members throughout the world in pursuit of these goals. 

OMEP DECLARATION OF THE 66TH OMEP WORLD ASSEMBLY AND CONFERENCE

July 2014, Cork, Ireland

In Recognition of the 25th Anniversary

of the United Nations Convention on the Rights of the Child

The Convention on the Rights of the Child

is the world’s promise to its children.

Let us all fulfil our commitment to our children.
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Under mitt engagemang inom OMEP har jag haft förmånen att delta i ett antal konferenser. Årets konferens 
tycker jag har varit bland de bästa. Anledning till detta var det stora antalet intressanta ämnen och mycket 
bra föreläsare.

Stolen Childhoods: Migrant and refugee children around the world
- symposium om läget för barn i flyktinglägren på årets
OMEP-konferens Children’s cultural worlds i Cork på Irland

En programpunkt som berörde mig var symposiet 
om Stolen childhoods med fyra OMEP-
representanter från OMEP i USA; Judith Wagner, 
Amber Ericksson, Grace Jepkemboi och Maria 
Belloni Megnatti.

De berättade att krig och oroligheter i världens 
olika regioner har tvingat folk att fly från sina 
hemländer. Många av dessa människor har hamnat 
i flyktingläger i angränsande länder. Majoriteten 
av flyktingarna tror att detta är en temporär 
situation till dess att det blir lugnt i hemlandet. 
Men det har visat sig att dessa förhoppningar 
inte är realistiska. Nya generationer föds i 
flyktinglägren och växer upp där.

De barn som föds och växer upp i flyktingläger har inte tillgång till ett normalt liv och därmed hämmas deras 
utveckling. Föräldrarna har inte på något sätt möjlighet att ta hand om sina barn. De lever utan ordentligt 
boende, lekplats, förskola/skola och de saknar hopp om framtiden. Många av barnen visar allvarliga 
emotionella- och beteendeproblem. Enligt FN:s rapport lider många barn i flyktingslägren av post-traumatic 
stress disorder (PTSD) (WHO, 2011). 

OMEP deltar i två nystartade UNICEF-projekt, det ena i ett av världen största flyktingläger Za’atarii 
Jordanien (ZIP) och det andra i Kenya (KIP) för att hjälpa familjerna. Man har tagit fram en låda, ett ”tool-
kit” som är tänkt att användas av föräldrar och volontärer. Detta”tool-kit” ska ge stöd och hjälp för att de ska 
kunna ge barnen den emotionella omsorg de behöver samt förbättra deras utvecklingsmöjligheter.

Hur kan vi bli involverade? 
- Genom att ställa upp att bli volontärer, 
- stödja OMEP med finansieringen av utbildning av handledare i fält, 
- främja användantet av tool-kits och 
- fortsätta att vara engagerade. 

OMEP:s representanter avslutade föreläsningen med uppmaning att ”Tillsammans kan vi ge tillbaka barnen 
deras barndom och framtid”.

Shirin Fazel-Zandy 
Vice ordförande i OMEP:s Göteborgskrets

foto: Shirin Fazel-Zandy
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Från Umeå till Cork – spännande! Jag har aldrig 
varit på OMEP:s världskonferens och aldrig på 
Irland. Att få denna möjlighet är otroligt stort! Att få 
möta alla dessa människor från hela världen som har 
ett och samma fokus – barns bästa, utveckling och 
lärande, ett stort personligt engagemang och en vilja 
att göra gott. 

Tänker att det är en stor kraft när så många människor samlas 
för att åstadkomma något gemensamt på olika platser runtom 

Tillsammans kan vi göra världen lite 
bättre för varje dag!  

i världen. Tänker att om fler människor kommit på samma tanke kanske världen sett annorlunda ut? Men vi 
behövs nog alla, för behoven är stora på många platser. Vi fick ta del av forskning som handlar om att skapa 
bättre förutsättningar för barns utveckling och lärande, både genom utbildning men även genom att förbättra 
barns levnads- och lärandesituationer. Vi diskuterade mål för det gemensamma arbetet – alla har det inte lika 
bra som vi har det i Sverige. 
 
För mig blev det tydligt, genom UNESCO och UNICEF:s presentationer, att vi behöver höja blicken utåt i 
världen. Världens olika delar hör mer och mer samman, vi är beroende av varandra på olika sätt och därför 
behöver vi tänka globalt. Efter denna sommar kopplar jag ofta ihop de situationer som finns i Mellanöstern 
med att vi inte bara kan stå och se på när det går dåligt för andra, vi behöver tänka oss som en helhet. Var 
och en behöver göra vad man kan. 
 
En kan inte göra allt, men alla kan göra något. Detta är OMEP:s styrka! Vi finns över hela världen och 
tillsammans kan vi bidra till att det blir bättre både för det egna landets och andra länders barn och familjer. 
Jag är tacksam för att jag fick chansen att vara med i Cork, jag har fått mer kunskaper och en ökad tro på att 
det finns omsorg på många platser runtom i världen. Nu gäller det bara att kavla upp ärmarna och sätta igång 
att arbeta – tillsammans kan vi göra världen lite bättre för varje dag! 

Maria Granberg
Norrlandskretsen

Skånekretsen deltog vid OMEP:s Världskonferens i Cork

Att komma samman med människor från hela världen som möts för att lyssna till och diskutera det som är 
betydelsefullt för barn var mäktigt. Inte minst att se delegater från olika hörn av världen diskutera det innehåll 
som OMEP ska fokusera kommande år. Intryck som vi bar med oss gav förhoppning om att världen kan bli 
rättvisare. 

Lena Bäckström vår ordförande i Skånekretsen deltog som aktiv lyssnare vid presidiets sammankomster. Laila 
Gustavsson gjorde en fin insats med två olika presentationer Students work with science as content in pre-school 
children´s learning och Learning about nature in nature – Sustainable Development in pre-school. Båda seminarierna 
var välbesökta. Gisela Hofmann deltog med en Poster på temat Relationell Pedagogik som väckte intresse. 
Posterpresentationerna fanns i samma lokal där fikapauserna var och många tog sig tid att ta del av vad som 
presenterades. 

Gisela Hofmann, Skånekretsen

foto: Maria Granberg
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WASH-projektet (Vatten, sanitet och hygien) 
“ OMEP är en ideell organisation - pedagogiskt, politiskt och vetenskapligt. OMEP arbetar för barn mellan 0-8 
år över hela världen med målsättning att ge dem de bästa förutsättningar för en god uppväxt och utbildning. De 
arbetar för en ökad förståelse för barns rättigheter och livsvillkor. Organisationen stiftades 1948 och finns i 60 
länder”.

Med denna korta inledning om organisationen OMEP hade jag som 
tämligen ny medlem i Norrlandsregionen läst och försökt bilda mig 
en uppfattning om vilka fantastiska arbeten som utförs på skilda 
platser i världen. På uppmuntran från norrlandskretsens ordförande 
Karin Engdahl åkte Maria Granberg (rektor i förskola och skola i 
Umeå) och jag till Cork för att vara med på världsrådet och delta i 
världskonferensen. Vi fick en inblick i aktuell forskning om barns 
levnadsvillkor men även ta del av många människors arbeten och 
erfarenheter ute från fältet. Vi fick även höra om det gedigna arbete 
biståndsorganisationer och volontärer utför i flyktingförläggningar.   

Ett projekt som professor Judith Wagner delade med oss alla handlade 
om betydelsen av rent vatten och hygien, WASH-projektet. Judith 
gjorde oss uppmärsamma på att 6000 barn dör varje dag på grund av 
orent vatten, vatten som ofta hämtas av flickor som tvingas gå långa 
sträckor. Att 780 miljoner människor inte har tillgång till rent vatten är 
ytterligare en påminnelse för oss som ser det som en självklar tillgång, 
att vi bör inta en ödmjukare inställning till våra rikedomar. Om vi som jobbar i förskolor och skolor lär barn 
att spara vatten så blir de duktiga på det bara de ges möjligheten att lära. Perspektivet att arbeta för en hållbar 
utveckling är ett arbete som vi i förskolor och skolor kan arbeta med om vi inte redan gör det! Vi kan exempelvis 
delta i den Globala handtvättardagen som uppmärksammas den 15 oktober varje år. Tvätta våra händer och 
berätta om hur betydelsefull handhygien är för god hälsa. 

Avslutningsvis, att delta, prata med människor och få en djupare inblick i dessa viktiga arbeten som utförs var 
fantastiskt. Jag är ytterst tacksam att vi gavs möjligheten att åka till Cork. Nästa år kommer världskonferensen att 
hållas i USA, Washington, DC. Vi kanske ses där?

Liliann Molin, doktorand och specialpedagog 
Norrlandskretsen

Vårt deltagande ledde till nya kontakter i Japan
För fjärde året i rad fick jag möjlighet att få delta på OMEP- konferens. Det är givande att få bli en del av OMEP:s 
internationella professionella vänförening. Syftet med att deltaga var tudelat, det är en stor möjlighet att inhämta ny 
kunskap och att knyta nya internationella kontakter men också att få sätta Salems kommunala förskolor på kartan.

Det är stimulerande att få bidra med resultat och kunskap utifrån våra projekt och utvecklingsprocesser. Mitt abstrakt 
handlade om Prisbelönta energisparande förskolebarn - att bygga en kultur för hållbar utveckling. Jag hade en 
förskollärare med mig från Sysslagårdens förskola som tillsammans med Ingrid Engdahl föreläste om Bygga broar- en 
lekfull dialog mellan generationer tid och rum. Denna gång hittade vi nya internationella kontakter med Japan. Salems 
förskolor ska ingå i ett projekt som heter Comparative survey about equality for sustainability between Japan and your 
country. OMEP-aktiva i Norrlands-och Göteborgskretsen deltar också i projektet.

Projektet innebär att samtala med femåringar i grupp kring ett antal bilder som illustrerar jämlikhet och jämställdhet. 
Det ska nu presenteras för samtliga förskolor i Salem. Det ska bli spännande att få vara en del av denna pedagogiska 
resa. Ingen vet vilka utmaningar vi kommer att mötas av.

Marsella Qvicker
Förskolechef  Salems kommunala förskolor

“well, you did ask for a sign”
-God

foto: Liliann Molin



 
Du har väl inte glömt att betala 
medlemsavgiften för 2014? 
På sidan 19 kan du läsa allt om 
hur du gör!
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Återvunnet material kan användas 
om och om igen, varje gång blir det
något nytt. Det är bara att använda 
fantasin!

Lärande möten på mångkulturell världskonferens 
Lagom till sommarens intåg i Sverige begav vi oss av mot OMEP:s 
årliga världskonferens. Vi landade på kvällskvisten, efter ett halvt 
dygn på resande fot, i ett ljummet Cork. Efter registrering var det 
dags för invigning och som förstagångsbesökare blev jag glatt 
överraskad av det stora antalet nationer som fanns representerade. 
Jag blev också lätt till sinnet över den vänskaplighet och den 
gemenskap som genast infann sig, vi var alla där för något 
gemensamt. Konferensdagarna fylldes därefter av föreläsningar 
och diskussioner och kvällarna innehöll möten med den irländska 
kulturen. 

Mitt uppdrag med resan till Cork var, förutom möjligheten att få ta del av aktuell forskning och att få nya 
kunskaper, att tillsammans med Ingrid Engdahl presentera det projekt som pågått på min avdelning sedan 
våren 2013. Projektet Att bygga broar i tid och rum - en lekande dialog mellan generationer och geografiska platser 
är en del av OMEP:s världsprojekt för hållbar utveckling. Några resultat från vårt arbete visar att vi bland 
annat behöver bli bättre på att värna om vårt kulturella arv, då i form av lekar och att vi, i ett samhälle som 
tenderar att fokusera mer och mer på individen, inte får glömma kraften och glädjen som finns i grupplekar. 
Vi har också kunnat se att homogeniteten i samhället runt vår förskola skapar begränsningar och att vi, 
för att få möjlighet att visa på olikheter och öka vår förståelse för olika människors skilda livsförhållanden, 
måste vidga våra vyer och släppa in en större mångfald i förskolan. I kölvattnet från detta arbete har vi 
startat ett samarbete med Island och vår förhoppning med presentationen i Cork var också att komma 
i kontakt med fler förskoleorganisationer i andra delar av världen för att ytterligare kunna fördjupa och 
bredda våra kunskaper och erfarenheter om vår omvärld. 

Ett nytt samarbete initierades på plats i Cork och till hösten kommer jag, tillsammans med några barn att 
fundera och tänka vidare kring jämställdhet i avseende kön, ålder, etnicitet och funktionshinder i ett japanskt 
forskningsprojekt (OMEP Japan project: Comparative survey about equality for sustainability between Japan 
and your country). Jag kommer också att intervjua pedagoger kring dessa ämnen och förhoppningsvis leder 
detta till att fler blir intresserade och att studien även ger ringar på vattnet i Salem. 

Cecilia Press
förskollärare i Salems kommun

foto: Cecilia Press

foto: Cecilia Press
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I ett gemensamt seminarium talade Malin Nilsen, Pernilla Lagerlöf, Ewa Skantz Åberg och 
Niklas Pramling på konferensen i Cork om nya teknologier i barnpedagogiska verksamheter. 
Det övergripande intresset för de tre studier som presenterades är hur barn och förskollärare 
använder nya teknologier och vad det innebär för barnens lärande. 

I den första presentationen talade Ewa Skantz Åberg om en studie om hur barn i förskoleklass använder 
digitala redskap för att skapa berättelser i text och bild. Lärarens deltagande i aktiviteterna fokuserade främst 
på skrivandet, medan barnen däremot var orienterade mot berättande. Trots att teknologins design erbjöd 
olika möjligheter som stöd till att skapa sammanhängande berättelser, exempelvis tematiskt organiserade 
bilder, var det framförallt lärarens deltagande som kom att avgöra berättelsernas varierade innehåll och 
struktur. 

I den andra presentationen talade Malin Nilsen om hur barn i förskolan använder datorplattor (såsom 
iPads). Också Malins studie visar hur barn och förskollärares deltagande i aktiviteter delvis skiljer sig åt – 
för lärarna är datorplattans appar pedagogiska redskap för att barnen ska lära sig matematik (t.ex. genom 
Sudoku) och kopplingen mellan skriftspråkligt tecken och språkljud, grafem och fonem. För barnen däremot 
blir datorplattornas appar framförallt spel att vinna (oberoende av de pedagogiska principer som är inbyggda 
i dessa). 

I den tredje presentationen talade Pernilla Lagerlöf om hur barn och lärare interagerar med en sorts reflexiv 
musikteknologi som ger till svar en variant på vad barnet har spelat på den synthesizer som är ansluten 
till datorprogrammet. Tanken med den teknologiska designen är att barnen på detta vis ska engageras i en 
sorts musikaliskt turtagande dialog med musikteknologin. Barnen visade sig dock vara mer intresserade 
av att utforska instrumentet och att skapa något tillsammans med den kamrat som de var i par med än med 
musiksystemet som sådant. När Pernilla vid ett uppföljande tillfälle gick in som deltagare i aktiviteten 
fick barnen tillgång till grundläggande kommunikativa redskap med vilka de kunde börja utforska också 
musiksystemet. Den dialog som var tänkt att ske enbart utifrån teknologins design visade sig kräva en 
deltagande vuxen som går i dialog med barnen och teknologin. 

Niklas Pramling följde upp några genomgående teman i de tre presentationerna. Att barn och förskollärare i 
flera fall hade markant olika perspektiv på vad de gjorde och därför engagerade sig i delvis olika aktiviteter 
lyftes. För en pedagogisk verksamhet såsom förskolan aktualiserar detta vikten av att kommunikativt 
försöka etablera en samsyn för att skapa en gemensam aktivitet där förskolläraren kan bidra till barnets 
utveckling. Härmed kommer även förskollärarens roll att betonas. Slutligen underströks vikten av att studera 
vad barn och förskollärare faktiskt gör med ny teknologi och att basera ställningstaganden om teknologins 
närvaro och användningsområde på sådana studier. 

Presentatörerna verkar vid Göteborgs universitet och ingår i nationella forskarskolor för förskollärare 
(FöFoBa och FoBaSM, finansierade av Vetenskapsrådet), för vilka Malmö högskola är värd. 

Niklas Pramling, Göteborg

Digitala teknologier i barnpedagogiska verksamheter 

 

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



 

11 www.omep.org.se

Årets konferens i Cork, Irland bjöd på 
många intressanta föreläsningar kring barns 
kulturella världar.  Tack vare det stora 
utbudet av workshops och presentationer 
fanns det alltid något för alla intressen. 

För någon som mig, som är intresserad av OMEP:s 
samarbete med Förenta Nationerna, var det särskilt 
intressant och lärorikt att lyssna på UNICEF:s 
globala Early childhood development specialist, 
Pia Britto.  Inför utformningen av arbetet efter 
2015 poängterade hon vikten av att förespråkare 
för early childhood development världen över 
gör sina röster hörda när det gäller att inkludera 
unga barns utveckling och utbildning i de nya 
milleniemålen. Detta främst för att early childhood 
development, enligt Pia Britto, fungerar som grund 
för hållbar utveckling världen över. Pia Britto, och 
andra föreläsare, poängterade under olika delar av 
konferensen vikten av att diskutera vad exakt vi 
menar med hållbar utveckling. Det visade sig att 
man världen över ser olika på begreppet. För en del 
handlar det främst om att ta till vara på vår miljö 
för framtida generationer, medan det för andra 
innebär även social och ekonomisk hållbarhet och 
att alla dessa delar oundvikligen hör ihop.

Det var också särskilt intressant att lyssna 
till Amber Ericksson som är en av OMEP:s 
ungdomsrepresentant i UNICEF. Hon 
uppmärksammade OMEP:s arbete med unga barn 
i flyktingläger i Jordanien och Kenya. Detta arbete 
innebär att man utbildar personal i flyktinglägren 
i att arbeta med dessa utsatta barn. En viktig 
komponent av utbildningen bestod av att den 
var kulturellt anpassad till varje läger.  Denna 
presentation gav också exempel på hur OMEP kan 
nå och attrahera yngre medlemmar med sitt arbete 
vilket är av stor vikt för att organisationen ska 
kunna fortsätta med sitt uppdrag.

Emelie Stavholm
Göteborg

Pia Brittos presentation satte 
spår

Cork, 1-5 juli 2014
- några foton från Shirins album

Shirin Fazel-Zandy, Eva Ahlin, Emelie Stavholm 
och Annika Rosenquist.

Dansgruppen uppträder i samband med 
konferensens öppande.

Eva Ahlins presenteration om adopterade förskole-
barn.
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Detta var min första konferens med OMEP. Jag var full 
av förväntan då jag stod där själv på Landvetter för att 
åka till Irland och möta upp de andra från bland annat 
Göteborgskretsen. När jag kom fram till vårt hotell mötte 
jag två personer från OMEP som omedelbart fick mig att 
känna mig som en del av en stor gemenskap, det var en 
härlig känsla och jag kände att denna vecka kommer bli så 
rolig och givande. All min oro över att inte platsa in var som 
bortblåst. 

Studiebesök på förskolor i Cork, 
Irland

De första dagarna var mycket intensiva men otroligt intressanta och spännande. Världsrådet gav mig 
möjlighet att ta del av diskussioner om vad OMEP står för och även viktiga beslut över vilka som skulle 
få sitta kvar eller bytas ut på de olika poster som finns i OMEP runt om i hela världen. Innan konferensen 
startade fick jag möjlighet att åka med på studiebesök på två olika förskolor i Irland. Det är alltid spännande 
att se och höra hur andra länders förskolor bedrivs och hur barn har det. På Irland börjar barn tidigare i 
förskola än hemma i Sverige, det vill säga från tidiga spädbarnsålder. Mitt första intryck från studiebesöken 
var att det var otroligt mycket barn överallt och att förskolan hade en rad organiserade rutiner som följdes 
varje dag för att de skulle kunna hålla kontroll och ordning på alla barn. 

Jag började prata med en kvinna från Argentina och 
berättade att jag tyckte att det var väldigt många och små 
barn här på denna förskola vi besökte och berättade vidare 
att vi i Sverige inte behöver lämna våra barn i förskola 
förrän de fyllt ett år. Kvinnan log lite och sa; Ni har det bra 
i Sverige. I Argentina är det många som är fattiga och måste 
lämna sina barn redan då de är ett par dagar gamla. Hon 
berättade vidare att i de fattiga områdena kan en kvinna 
ta hand om upp till ca 20 stycken spädbarn själv, och i de 
rikare områdena kan en kvinna ta hand om ca 10 spädbarn 
själv. I det skedet blev det så tydligt för mig att jag kommer 
att få höra och ta del av så många olika spännande presentationer under veckans lopp som inte har den 
trygga och goda ekonomiska förutsättningar som Sverige har. 

Dagarna då engagerade människor runt om i hela världen presenterade sina olika projekt och studier gav så 
otroligt mycket. Det var föreläsare från bland annat UNICEF som berättade om barns olika förutsättningar 
till utbildning. En annan kvinna berättade om flyktingbarn och deras liv på en flyktingförläggning. Listan 
kan göras hur lång som helst. När konferensen drog sig mot sitt slut kändes helt plötsligt min egen studie om 
barngruppsstorlekar i den svenska förskolan inte som ett stort problem i jämförelse med vad andra länder 
brottas med. 

Annika Rosenqvist
Göteborgskretsen

OMEP:s världsråd
foto: Shirin Fazel-Zandy

Baby Room
foto: Annika Rosenqvist
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2013 var ett mycket bra år för UNICEF Sverige. Totalt samlades 656 miljoner kronor in och de 
kunde därmed bidra med 565 miljoner till UNICEF:s arbete ute i fält. Sverige ligger på 5:e plats 
att skänka pengar till drabbade länder. Årets positiva resultat beror mycket på det goda samarbetet 
som UNICEF har med olika företag som exempel IKEA Foundation, H&M, Gina Tricot och 
PostkodLotteriet. UNICEF har också fått många nya Världsföräldrar och engångsgivare. Förra 
året fick de 185 105 ”världsföräldrar”. Testamenterade bidrag till organisationen är en växande del 
inom UNICEF Sverige.

UNICEF:s arbete för att stärka barns rättigheter har 2013 gett konkreta resultat:
 • Regeringen har tillsatt en utredning om barnkonventionens juridiska status ska bli  
  svenska lag eller inte. UNICEF ingår i referensgruppen.
 • Barn som lever gömda eller som papperslösa har rätt till sjukvård, skolgång, samma  
  villkor som svenska barn.
 • Myndigheter som arbetar med barn som kan vara utsatta för människohandel har  
  fått ökad kunskap genom UNICEF:s skrift ”Kan det vara människohandel?”.   
  Skriften är reviderad under 2013 tillsammans med länsstyrelsen.
 • Frågan om barnfattigdom har breddats till att fokusera mer på orsaker,    
  konsekvenser och lösningar för barn i socialt utanförskap.
 • Medverkan i biståndspolitiska sammanhang och lyft barnrättsperspektivet   
  och UNICEF:s arbete med millenniemålen.

På årsstämman valdes Ingrid Pramling Samuelsson till ny ledamot i UNICEF:s styrelse på två år. 
Efter årsmötet presenterade ordförande, Odd Swarting och styrelseledamot Mona Arfsden 
fältstudie som de gjort i Sudan den 1-4 april 2014.
 
 Sudan har 400 språk och 597 folkgrupper. I staden Darfur finns 1,7 miljoner människor  
 som bor i flyktingläger, 60 % är barn. Uppväxtvillkoren när det gäller vatten och sanitet är  
 sämst i världen. UNICEF:s arbete i Sudan har fokus på barnen. Några exempel:
 - Mat och dryck. Det är 500 000 barn som lider av livshotande näringsbrist.
 - Funktionshindrade; t.ex. att ge stöd för barn med nedsatt syn och hörsel mm.
 - Hälsoarbete, skydd mot våld och sjukdomar.
 - Barn behöver skydd så att de inte tvingas att vara barnsoldater. 
 - Barn som inte går i skolan uppmärksammas. Yrkesutbildningar för ungdomar, där 35 %  
 av de deltagande kommer ut i arbete. 
 - Anordna träffar för föräldrarna där de kan utbyta erfarenheter med varandra.
 - Samarbeten med polis, domstol, läkare och socialarbetare.

Att delta vid UNICEF:s årsmöte och få information om deras verksamhet var mycket intressant 
och har inspirerat mig att bli Världsförälder. Gör gärna som jag och skänk 100 kr i månaden till 
UNICEF:s verksamhet. Är du intresserad kan du gå in på hemsidan www.unicef.se

Ulla-Britt Larsson 
Stockholmskretsen

Årsstämman i UNICEF Sverige den 22 maj
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Inspirerat av ECERS som metod för att studera förskolans kvalitet har Internationella 
OMEP utvecklat ett instrument för att skatta förskolors eller förskoleavdelningars 
arbete med lärande för hållbar utveckling/hållbarhet. 

Initiativtagare var Ingrid Pramling Samuelsson och John Siraj-Blatchford. De länder som har deltagit 
i arbetet med att prova ut och utveckla verktygets indikatorer är Kina, England, Portugal, Korea, 
Norge, Chile, Turkiet, USA, Kenya och Sverige. Verktyget OMEP:s bedömningsskala för lärande för 
hållbar utveckling i förskolan (Environmental Rating Scale for Sustainable Development in Early 
Childhood, ERS-SDEC) översattes från engelska till svenska 2012 och bygger på att karaktäristiska 
innehåll har lyfts fram i relation till arbetet med social/kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbar 
utveckling i förskolan. Dessa bedöms i nivåerna från 1-7 där skalan går från Otillräcklig, Minimal, 
God till Utmärkt. 

I det svenska delprojektet intervjuades i ett första steg år 2012 fyra förskollärare om indikatorernas 
relevans i relation till arbetet för hållbar utveckling i förskolan. I ett andra steg 2013 i ett samarbete 
mellan OMEP, Göteborgs universitet (Anne Kultti, Jonna Larsson och Ingrid Pramling Samuelsson) 
och Mälardalens högskola (Eva Ärlemalm-Hagsér) observerades fem förskolor i Göteborgs- 
och Stockholmsregionerna. I samband med besöken intervjuades även förskollärare med fokus 
på indikatorernas värde att kunna bedöma nivåer av kvalitet i relation till arbetet för en hållbar 
utveckling. 

Resultatet av studien visar att styrkan i OMEP:s bedömningsskala för lärande för hållbar utveckling 
i förskolan är att den kan bli ett redskap för förskolor att utvärdera och utveckla sin verksamhet. 
Verktyget kan även användas som forskningsinstrument för att bedöma, utvärdera och jämföra 
kvalitet i förskolan i relation till arbetet hållbar utveckling. Resultatet visade vidare på att arbetet 
med lärande för hållbar utveckling i förskolan innebär stora utmaningar i förskolans verksamhet. 
Det handlar om att utveckla ett arbetssätt som innebär att hela institutionen (organisation, arbetssätt 
och innehåll) utvecklas mot att stödja arbetet för ett hållbart samhälle och en hållbar framtid; ett 
transformativt och holistiskt arbetsätt. Det finns behov av att tydliggöra de kopplingar som finns 
mellan ekologisk, social/kulturell och ekonomisk hållbarhet och utveckla kunskap om och arbetssätt 
för att knyta dessa till förskolans praktik. Ett ytterligare resultat visar på att i samtalen mellan 
förskollärare, forskare och mötet med verktyget skapas nya förståelser om innebörder av arbetet för 
hållbar utveckling i svensk förskola. 

En slutsats av studien är att det fortfarande är en lång väg att gå innan arbetet med lärande för hållbar 
utveckling är en del av varje förskola praktik i Sverige. Studien kommer att publiceras i Siraj-
Blatchford, J., Park, E., &Mogharreban, C. (under tryckning). Developing a Research Programme 
for Education for Sustainable Development in Early Childhood. New York: Springer.

Nästa steg är att samla in underlag från förskolan för att tydliggöra de olika nivåerna i skalan och 
att pröva på att använda skalan. Här är du som OMEP-medlem inbjuden att delta. Om du vill vara 
delaktig i detta arbete hör av dig till: eva.arlemalm-hagser@mdh.se

Eva Ärlemalm-Hagsér 
Ordförande i Stockholmskretsen

Välkommen att delta i utvecklingen av 
OMEP:s bedömningsskala för 

lärande för hållbar utveckling i förskolan 
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Stipendiedags!

Nu är det dags att söka stipendium ur Gunnel Carlssons Stipendiefond!

Förskollärare, enskild person, med minst fem års erfarenhet inom yrket kan söka 
stipendium (500 - 5000 kr) för kompetensutveckling inom yrket. 

(Ej högskolestudier eller endagskonferenser)

Ansökningsblankett:
Beställs via www.forskollararstipendiumgunnelcarlssson.org

eller med frankerat svarskuvert från
Stiftelsen Gunnel Carlssons Stipendiefond,

 c/o Jan Oskar Andersson, Skarpnäcksgårdsväg 57, 128 31 Skarpnäck 

Ansökan ska vara nämnden tillhanda senast 15 november 2014
Stipendiaterna får skriftligt meddelande senast i december månad.

Stipendiater ska efter genomförd satsning skriva en rapport till stipendienämnden.

SÖKES: Deltagare till projekt om föräldrasamverkan 

Under OMEP:s värdskonferens i Cork blev jag kontaktad av OMEP:s ordförande i Kroatien, 
Adrijana Visnjic Jevtic som genomför ett projekt om föräldrasamverkan i förskolan. Det är 
en jämförande studie i olika länder och hon vill därför komma i kontakt med förskollärare i 

Sverige kring hur de arbetar med och tänker kring föräldrasamverkan.

Är du en sådan förskollärare? Skicka ett mejl till ingrid.engdahl@buv.su.se och anmäl ditt intresse. 

Jag behöver uppgifter på: 
- ditt namn, e-postadress, telefon

- förskolans namn, adress, huvudman, antal barn/avdelningar och antal personal samt 
- en kort beskrivning om varför du vill vara med i ett projekt om föräldrasamverkan.

Skriv helst ansökan på engelska!

Ingrid Engdahl
lektor vid Stockholms universitet 

ordförande i Svenska OMEP

illustration 
Anna-Karin Engberg
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OMEP:s Styrelsemöte i Kristianstad.
Till vår glädje i Skånekretsen beslutade Styrelsen för Svenska OMEP att förlägga 
sitt möte den 23 maj 2014 hos oss i Kristianstad. I samband med mötet kunde 
Skånekretsen bjuda in till föreläsningar med några av styrelsemedlemmarna. 

Vi bjöd in våra medlemmar, lärarutbildare på fältet och förskollärarstudenter och till 
vår glädje kom ett 40-tal personer för att lyssna till universitetslektor Ingrid Engdal 
vars föreläsningstitel var Med barnens röst – Ett åringar ”berättar” om sin förskola.  
Och universitetslektor Eva Ärlemalm-Hagsér vars föreläsning hade titeln Engagerade 
i världens bästa? Lärande för hållbarhet i förskolan. Föreläsningarna gav inspiration 
och frågor ställdes till föreläsarna.

Vi tackar Ingrid och Eva för detta!

Svenska OMEP:s nästa styrelsemöte äger rum 26-27 september i Göteborg. 

Svenska OMEP har kommit till Kristianstad 

Vi har sedan i våras genomfört två öppna möten. Vårt första 
möte var den 7 maj på högskolan i Kristianstad (HKR). Till 
mötet bjöd vi in bland andra lärarutbildare på fältet och andra 
som vi tänkte oss vara intresserade av att bli medlemmar i 
Skånekretsen. Till vårt första möte kom 35 personer och vi 
hoppas nu att detta ska ge ringar på vattnet. 
Vid detta upptaktsmöte gav Agneta Jonsson en sammanfattning 

av sin doktorsavhandling Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan. Barns perspektiv och 
nuets didaktik som väckte intresse i publiken. Johanna Thulin gav oss en intressant bild av vad man 
som socialsekreterare tar reda på och tar hänsyn till när man hanterar ärende som berör barn inom 
socialtjänsten. Lena Bäckström gav en föreläsning om vad som berör barn och familjer i dagens samhälle. 
Styrelsen gladde sig åt det intresse som publiken visade vår förening.

Inför detta öppna möte presenterades OMEP och vår ordförande för Skånekretsen Lena Bäckström i 
tidningen Norra Skåne. Vi kunde i tidningen läsa om OMEP:s arbete kopplat till Lenas avhandling och 
arbete med barns välfärd med anknytning till Barnkonventionen. Vi tror att tidningsartikeln bidrog till 
deltagarantalet vid mötet.

Skånekretsen firar Barnkonventionen 25 ÅR
Barnkonventionen 25 ÅR den 20 november kommer vi att firar på Högskolan Kristianstad. Vi tar 
avstamp i en artikel i DN den 25 maj 2014 där Suzanne Osten och Margareta Rönnberg skriver om barns 
rätt till rösträtt. Vi arbetar just nu på att bjuda in föreläsare och någon form av underhållning. Till detta 
möte hoppas vi att våra medlemmar kommer och inbjudna LUF:are som tillhör Högskolan. Till vårt 
firande bjuder vi på olika sätt in människor i det omgivande samhället som är intresserade av frågor som 
berör barns välfärd. 

Nästa nummer av OMEP nytt ansvarar Skånekretsen för och vi vill att det numret ska visa på hur våra 
kretsar firar Barnkonventionen. 

text och foto på denna sida: Gisela Hofmann
Skånekretsen
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Förskola på vetenskaplig grund - Hearing
Tid:  2014-10-01 kl 17:00 -- 2014-10-01 kl 19:00
Plats:  D 138, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, 
  Malmö högskola
Målgrupp: Alla intresserade om lärarkompetens och yngre barns  
  utbildning. 
Frågor:  -Vad är en förskola på vetenskaplig grund?
  -Vetenskapens betydelse för förskolans och    
  professionens utveckling - glapp eller brobygge mellan  
  förskola och skola?
  - Vad innebär ämnesdidaktik i förskolan - behövs det?
  - Forskarskola - vad händer sedan? 

Panel:   Bodil Båvner, Sveriges Kommuner och Landsting

Skånekretsen vill uppmärksamma sina medlemmar på 
FOBA-konferensen på Malmö Högskola.   

  Eva Björck-Åkesson, Vetenskapsrådet
  Ingbeth Larsson, Skolinspektionen
  Inger Maurin, Lärarförbundet
  Ingrid Pramling Samuelsson, professor, Göteborgs universitet
  Jonna Larsson, Alumni, forskarskolan
  Kent Roslund, förskolechef, Halmstad Kommun
  Sven Persson, professor, Malmö högskola
  Susanne Thulin, Alumni forskarskolan

Syftet med hearingen är att utifrån olika perspektiv diskutera förskola på vetenskaplig grund och 
forskarskolornas betydelse. Alla intresserade hälsas välkomna! 

DU VET VÄL ATT...

från och med början av året har världs-OMEP en ny hemsida. 
Bland annat finns där en evenemangskalendern där större planerade händelser i 
OMEP:s fem regioner i världen visas. Besök 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



Göteborgskretsens kommande föreläsningar på pedagogen:
oktober 

Björn Haglund, forskare på Pedagogen Göteborg, 
föreläser om sin forskning om fritidshemmen. 

november
Eva Ahlin, psykologenheten på Hisingen, 
föreläser om adopterade barns situation. 

 
Mer ingående information om tid och plats kommer på separat inbjudan till våra 

medlemmar i Göteborgskretsen. Håll ögonen öppna!
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OMEP Stockholmskretsen hösten 2014
ABF-huset, Sveavägen 41, kl. 17.30 - 19.30 

Tema för höstens program är Barn och språk.

30 september 
Barnkonventionen 25 år
Vi uppmärksammar Barnkonventionen och diskuterar vad förskolor och skolor kan 
göra i samband med 25-årsjubiléet. 
Inledare: Ewa Hollén, barnombudsman i Botkyrka, Emma Ericsson och Karin Hallén 
Sehlin Barnombudsmännen i Uppsala. BOiU och Ingrid Engdahl, ordförande i 
Svenska OMEP.
29 oktober 
Språkutvecklingsplan som ett stöd i arbetet med barnens språk
Inledare: Bibbi Tjernlund Erssontidigare utvecklingsledrer i Järfälla kommun 
18 november
Flera språk i förskolan - Teori och praktik
Polly Björk-Willén, universitetslektor i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet
28 januari 
Årsmöte i Stockholmskretsen av Svenska OMEP
Årsmötet inleds med att Stina Lannerö från Förskolorna Framtidsfolket berättar om 
”Giraffprojektet” och följs sedan av årsmötespunkterna.

Anmälan görs till: omep.stockholm@gmail.com eller 
Maria Edlund, Evalundsvägen 144, 138 34 Älta. 
Ange: namn, e-postadress eller telefonnummer. 
Kostnad: 100 kronor för OMEP-medlemmar och studenter, 200 kr för icke-
medlemmar.
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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

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

OMEP-nytt 2014:2 utgiven september 2014 av 
Stockholmskretsen.

ISSN: 1104 - 7569

Utgivningsplan för OMEP-nytt 2014:3 
Manusstopp: 15 november, Publicering: 6 december
Ansvarig krets: Skåne. 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 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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Anna-Karin Engberg


