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MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER 
AV OMEP-NYTT

...och du märker säkert att tidskriften ser lite annorlunda ut. 

Detta beror på att vi för i år har en ny redaktör och ett nytt 
redaktionsråd bestående av två medlemmar från kretsarna i 
Göteborg, Malmö och Stockholm.

Vi tar över efter Astrid Waleij, OMEP-nytts förra redaktör, som 
under de senaste fyra åren med entusiasm, flit och stor kreativitet 
format en tidskrift där varje nummer känts ny och spännande att 
bläddra i. Tack Astrid! Vi hoppas kunna fortsätta hålla samma 
linje.

OMEP-nytt har ett nytt utseende, men precis som förut är det tänkt 
att innehållet i tidskriften ihop med hemsidan ska informera dig som 
medlem om OMEP:s verksamheter, internationellt, nationellt och 
lokalt i de olika kretsarna. Vi vill också i fortsättningen publicera 
intressanta artiklar, rapporter om pågående projekt,  notiser om 
viktiga händelser och tankeväckande insändare.  Därför vill vi 
gärna att du skickar in material och tips så att vi tillsammans kan 
fortsätta att ge ut ett OMEP-nytt som är informativt och roligt att 
läsa. Det är vår förhoppning. 

OMEP-nytt planeras att ges ut med tre nummer varje år. 
Manusstopp för kommande nummer är 20 augusti för nr 2 och 4 
november för nr 3.

Har du synpunkter på formen eller innehållet, tveka inte att höra 
av dig till oss. Ditt bidrag är värdefullt!

Mania Teimouri, redaktör
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föreläsning

- Verksamhets-
berättelser från 
Svenska OMEP och 
de olika kretsarna
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ORDFÖRANDEBREV

Under denna vår har flera i mitt tycke 
skrämmande rapporter presenterats. Den första, var 
Rädda barnens årsrapport 2012 som meddelade att 
barnfattigdomen hade ökat i Sverige. De jämförde 
med år 2008 då 11,5% av alla barn i Sverige 
uppgavs leva i fattigdom, nu i år har antalet ökat till 
13 % vilket i siffror ge 248 000 barn. Ser vi sedan ut 
över Europa och den ekonomiska kris som slagit till 
undrar jag; hur drabbas grekiska, italienska, spanska 
barn av den sviktande ekonomin? Och hur det ser ut 
i andra delar världen? 

Den andra, är UNICEF:s rapport för 2012 
Children in an Urban World som skriver att den 
traditionella bilden av fattigdom är på väg att 
förändras. Tidigare har de lantliga miljöerna varit 
i fokus. I framtiden är det städerna som är arenan 
för den värsta misären.  I dag består 60 procent av 
befolkningsökningen i de stora städerna av barn som 
föds i staden. Barn som växer upp i slumområden 
hör till de allra mest utsatta och missgynnade i 
världen. Nils Arne Kastberg, tidigare chef för 
Unicef i Latinamerika och Sudan säger i DN den 28 
februari: - I de flesta av de här områdena finns det 
inte tillräckligt med vatten, eller elektricitet. Det är 
trångbott, ofta kan hela familjer bo i ett enda rum. 
Det finns inga områden för rekreation, inga skolor, 
och det är inte belyst på kvällen. Det faktum att 
man lever tätt sammanpackat skapar större sociala 
problem. Det finns inga miljöer för konstruktivt 
socialt engagemang, och våldet ökar. 

Den tredje, rapporten är Barnombudsmannens 
rapport Signaler som i år handlade om våld i barn 
och ungdomars nära relationer och livsvärld i 
Sverige. I rapporten vittnar många unga om att de 
varken blir sedda eller hörda och att samhällets 
trygghetssystem inte fungerar. Det finns inga exakta 
siffror hur vanligt det är att små barn blir utsatta 
för våld av en närstående. Mörkertalet är stort då 
föräldrar skäms för att erkänna och barnen själva 
inte kan eller vågar berätta. En av de ungdomar som 
berättar sin berättelse menar att: - Lärare i förskolan 
och skolan är viktiga för att ge kunskap om våld mot 
barn och om barns rätt till skydd mot alla former 
av fysiskt och psykiskt våld. Barnen saknar det och 
tycker att skolan borde ha gett dem bättre kunskap 
om våld mot barn. (s. 33, min markering)
Barnombudsmannen menar att följande förändringar 
bör genomföras för att förbättra barns skydd i 

Sverige:
• Reformera socialtjänstens arbete för barns 

skydd och inrätta barntjänsten i kommunerna.
• Inför obligatorisk kunskap om våld och 

anmälningsskyldighet i yrken där man möter barn.
• Lagstifta om tidsgräns för barnförhör. En av 

de viktigaste rättigheterna för barn som är brottsoffer 
är att komma till tals.

Den fjärde, rapporten är UNICEF:s Children’s 
Rights and Business Principles, som lanserar 10 
riktlinjer för barnets rättigheter i en företagsekonomisk 
agenda (se bild). Barn skrivs här fram som: viktiga 
intressenter, som konsumenter, familjemedlemmar 
av anställda, unga arbetstagare, och som framtida 
medarbetare och företagsledare. David Bull, 
från UNICEF i England säger som argument för 
riktlinjerna: - “varför är barn ’business’ för företag? 
” Svaret är enkelt, världen består av barn och unga, 
dessa är i centrum för företagets framtid. Barn utgör 
en del av ditt företag i nutid och är ditt företags 
framtid.

Är detta symtomatiskt för en NY värld där den 
globala marknaden är svårreglerad?  Där ansvaret 
för dess globala konsekvenser, ignoreras. Där 
individens frihet, entreprenörskapoch konsumtion 
är de logiker som ska rädda världen?  Världen tycks 
för mig bli mer och mer hotfull men mitt i all denna 
förstämning spirar ändå hoppet om förändring. 

Barn kan och barn vill, om de får möjlighet!  
Lika värde, lika möjligheter, respekt, omsorg, 
delaktighet, kreativitet och sist men inte minst 
solidaritet är frågor som barn är aktiva i och 
berörda av.

Detta blev så tydligt i projektet Lärande för 
hållbar utveckling i praktiken. (Rapporten ligger 
på hemsidan). Förskolorna i projektet arbetade hårt 
med att utveckla ”kulturer av hållbarhet” utifrån 
Julie Davis (hållbarhetsforskare från Brisbane, 
Australien) tankar om lärande för hållbarhet. Ett 
arbetssätt och ett innehåll som skapar möjligheter 
för att barn att agera och att göra skillnad i nutid 
och i framtid. 

Nu är våren äntligen här, fast det är ganska kallt och 
i min rabatt tittar snödropp och vintergäck upp. Jag 
har redan sett blåsippor och en liten, liten knopp på 
en vitsippa. Tänker på hur sköra men ändå resilienta 
dessa tidiga blommor är. De får stå ut med snö, 
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hagel, minusgrader och sedan dagen efter varmväder 
och sol.   Så är det väl med oss människor också, vi 
klarar mycket men det måste komma lite solsken 
ibland som ger oss styrka.  Nu hör jag barnskratt 
och lek från förskolan bredvid och tänker att skratt 
och lek är också ett vaccin som ger styrka och kraft 
tillsammans med solsken i nutid och i framtid.

Eva Ärlemalm-Hagsér, 
Ordf. i OMEP: Stockholmskrets

Ps. Tur att OMEP-nytt och GOOD NEWS 
MAGAZINE finns. Där går att läsa om framtidstro 
och hopp från hela världen! Ds.

ALL BUSINESS SHOULD
1. Meet their responsibility to 
respect children’s rights and 
commit to supporting the human 
rights of children
2. Contribute to the elimination 
of child labour, including in all 
business activities and business 
relationships
3. Provide decent work for young 
workers, parents and caregivers
4. Ensure the protection and 
safety of children in all business 
activities and facilities
5. Ensure that products and 
services are safe, and seek to 
support children’s rights through 
them
6. Use marketing and advertising 
that respect and support 
children’s rights
7. Respect and support 
children’s rights in relation to 
the environment and to land 
acquisition and use
8. Respect and support children’s 
rights in security arrangements
9. Help protect children affected 
by emergencies
10. Reinforce community and 
government efforts to protect and 
fulfil children’s rights

illustration: Children’s Rights 
and Business Principles (2012). 
UNICEF, Rädda Barnen och FN:s 
The Global Compact, sid 6.
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KONFERENS I MALMÖ  
“LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING MED YNGRE BARN”

I samband med årsmötet 2011 i Malmö hölls en konferens 
om Lärande för hållbar utveckling med yngre barn i samarbete 
med Malmö Högskola, Svenska Unescorådet, RCE Skåne och 
Svenska OMEP.

Åren 2005 till 2014 har utsetts till FN:s årtionde, dekad, 
för hållbar utveckling. Arbetet leds av Unesco. Syftet med 
årtiondet är att integrera principer, värderingar och kunskaper 
för hållbar utveckling i all utbildning och i allt lärande, så 
att människor ges möjlighet att ställa om samhället och hitta 
lösningar på världens ekonomiska, sociala och miljömässiga 
utmaningar.
Hållbar utveckling är det övergripande temat för den 
svenska Unescostrategin. Svenska Unescorådet, i sin roll 
som samordnare av Unesco relaterad verksamhet i Sverige, 
framhåller bland annat att betydelsen av utbildning för hållbar 
utvecklings för FN:s arbete med att nå milleniemålen om 
utbildning för alla Education for all (EFA). Det räcker inte 
med att alla barn går i skolan år 2015, det måste också finnas 
en tanke om vad de lär sig där och under vilka former.

RCE Skåne är ett regionalt nätverk som ska sprida lärande 
för hållbar utveckling inom olika former för lärande. United 
Nations University understödjer regionala nätverk, som 
arbetar lokalt för att stimulera och stödja detta lärande. Det 
finns idag 74 RCE i världen, varav 23 i Europa.

Det var omkring 250 personer som deltog. Det var politiker och tjänstemän från olika nivåer som mötte 
verksamhetsfolk från både universitet och förskola, barnläkare, fackliga företrädare alltifrån Falun till 
Ystad. Skolverket var där och Förskoletidningen, det kanske kommer en artikel, vem vet? Vårdcentraler och 
familjecenter fanns representerade, men den allra största delen var från förskolor.
Bim Riddarsporre, prodekan vid fakulteten för lärande och samhälle hälsade alla välkomna till Malmö 
högskola. Harriet Axelsson från RCE Skåne presenterade sin organisation och verksamhet. Betty Malmberg, 
moderat riksdagspolitiker och representant för Svenska rådet presenterade sina tankar om dekaden och påvisade 
positiva konsekvenser. Svenska OMEP presenterades av vår nyvalda ordförande, Ingrid Engdahl som också 
informerade om pågående världsprojekt inom OMEP. Ingrid Pramling Samuelsson professor vid Göteborgs 
Universitet och Unesco i hållbar utveckling samt världspresident för OMEP talade om detta ämne lokalt och 
globalt. Ingrid Tallberg Broman professor vid Malmö högskola gjorde tillsammans med Johan Dahlbeck en 
tillbakablick utifrån Förskolan och högre värden – utbildning för hållbar utveckling, pedagogik och barnet 
som budbärare.
Under eftermiddagen fanns sex valbara seminarier vid två tillfällen med mycket intressant innehåll och olika 
perspektiv. Det var svårt att välja kan jag garantera!
Hur vi går vidare och med en ansats inför framtiden avslutade Maria Rönn från Lärarförbundet konferensen. 
Lärarförbundet kommer att uppmärksamma årets tema, Rights from the start, early childhood care and education 
now. Lärarförbundet är medlemmar i Global Campaign for Education genom Education international (EI) och 
deltar i den internationella kampanjveckan Global action week. 
Allra sist knöt Ingrid Engdahl ihop säcken på ett föredömligt sätt och tackade alla som hade bidragit till en 
sådan lyckad konferens. TACK MALMÖ!      

Bibi Karlsson, ordförande i Göteborgskretsen
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FÖRSKOLORNA FRAMTIDS-
FOLKET PRESENTERAR SITT 
ARBETE I MALMÖ

Vi är två pedagoger som arbetar på förskolorna 
Framtidsfolket, som deltog i OMEP-projektet 
”Lärande för hållbar utveckling”. 
I februari fick vi möjlighet att delta i Malmö på 
konferensen och berätta om vårt projekt Återvinning 
- uppfinningar för en hållbarutveckling där barns 
kreativitet, fantasi och uppfinningsrikedom 
uppmuntrades. Barnen uppmanades att bli 
uppfinnare, och genom bygg och teknik skapade 
barnen maskiner av återvinningsmaterial.

Vi fick även uppleva en heldag med olika spännande 
föreläsningar om barns delaktighet, jämställdhet, 
demokrati och hållbar utveckling. Detta har 
inspirerat oss att fortsätta i vår vardagspraktik med 
att utveckla barnens kreativitet, handlingskompetens 
och naturvetenskapliga kunnande.

Stockholm- Hässelby, 28 februari 2012-02-28

Hamideh Shastan & Monica Parasiris

Till konferensen hade Svenska 
OMEP tagit fram en bok som 
samlar erfarenheter från arbetet 
kring lärande för hållbar 
utveckling. 

Boken finns i sin helhet som pdf-
fil på hemsidan www.omep.org.se 
och kan även köpas för 50 kr styck 
+ porto. Beställningar görs genom 
att skicka e-post till ordföranden.

Lärande för hållbar utveckling - 
är det någonting för förskolan,
eller?
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AVSLUTNINGSORD I MALMÖ
Det börjar från början …

Förskolan är första ledet i utbildningssystemet 
och därmed startpunkt för att lära sig om en hållbar 
livsstil. Vi som arbetar professionellt med barn har 
ett särskilt ansvar med tanke på att i förskolan och 
skolan nås alla barn.
OMEP:s internationella projekt som drivs i 35 länder 
visar att även ganska unga barn redan har kunskap 
och tankar om hur jorden mår.  Forskning visar 
att levnadsmönster och vanor grundläggs tidigt. 
Därför har det stor betydelse vilket innehåll vi väljer 
att tillsammans med barnen uppmärksamma och 
utforska.  
Barn har rätt till inflytande i frågor som berör deras 
liv. Eftersom barn har sina liv framför sig är det 
särskilt viktigt att de är delaktiga och får inflytande 
över frågor om framtiden. De flesta uppfinningar som 
bygger på nytänkande görs av unga människor, innan 
de fyller 25 år!

Läroplanerna för förskolan och skolan ger ett tydligt 
uppdrag till personalen. Så här står det i förskolans 
läroplan, Lpfö 98:

Var och en som verkar inom förskolan ska   
främja aktningen för varje människas egenvärde och 
respekten för vår gemensamma miljö. (s. 4)

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och 
naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt 
och en positiv framtidstro ska prägla förskolans 
verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen 
tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur 
och miljö och förstår sin delaktighet i naturens 
kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå 
hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det 
bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. 
(s. 7)

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra 
människors situation samt vilja att hjälpa andra,
- sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta 
ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i 
vardagen,
- förståelse för att alla människor har lika värde 
oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

- respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö 
och ….
- utvecklar intresse och förståelse för naturens olika 
kretslopp och för hur människor, natur och samhälle 
påverkar varandra (s. 8 och 10).

I skolans läroplan, Lgr 11, skriver regeringen i första 
kapitlet:

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att 
ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka 
och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt 
till övergripande och globala miljöfrågor. 
Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner 
och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 
skapa hållbar utveckling. (s. 9)

Mål för hållbar utveckling har skrivits in i läroplanen, 
dels allmänt (s. 14):
Skolan ska ansvara för att varje elev efter 
genomgången grundskola har fått kunskaper om: 
- samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter 
och demokratiska värderingar i skolan och i 
samhället, 
- förutsättningarna för en god miljö och en hållbar 
utveckling och 
- förståelse för den egna livsstilens betydelse för 
hälsan, miljön och samhället.

Läroplanen Lgr 11 innehåller även i kapitel tre mål 
för hållbar utveckling att uppnå i flera av skolans 
ämnen: Hem- och konsumentkunskap, Biologi, Etik, 
Fysik, Geografi, Kemi, Miljö och hållbarhet, Natur 
och samhälle, Slöjd och Teknik.

Seminarierna under konferensen i Malmö har visat 
att även små barn är intresserade och kompetenta, 
med förmågor att vrida vardagen mot en mer hållbar 
utveckling. Men det sker inte av sig självt. Det 
behövs kunniga vuxna som kan utmana, stödja och 
fånga upp barnens lärande och agerande om och för 
en hållbar utveckling.
Svenska OMEP arbetar för att vrida perspektivet 
mot hållbar utveckling i all verksamhet, som ett led 
i arbetet inom UNESCOs dekad 2005-2014 och för 
att bidra till att FN:s Millenniemål kan genomföras, 
kanske särskilt målen Education for all och om Barns 
hälsa. 

Välkommen med i Svenska OMEP:s arbete!

Ingrid Engdahl, ordförande Svenska OMEP
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DET ENA LEDER TILL DET 
ANDRA 

Vid OMEP:s förra kongress i Hongkong, hände det 
igen. I möten mellan OMEP:s medlemmar blev det 
tydligt att vi övervinner alla geografiska, kulturella 
och språkliga gränser genom att samarbeta för det 
gemensamma målet; barnens utveckling, lärandet 
och välbefinnande.

Förra året vid OMEP:s Hongkongs kongress kunde 
Carolina Estrella Götriksson, förskollärare och 
vinnare av den svenska delen av det internationella 
OMEP-projektet Lärande för hållbar utveckling i 
praktiken, påbörja ett internationellt samarbete för 
barns och familjers välbefinnande med Dr. Blythe 
Hinitz, Professor EECE, från The College of New 
Jersey. 

Samarbetet handlar om att Carolina Estrella skall 
översätta Dr. Blythe Hinitz bok ”The Anti-Bullying 
and Teasing in Word” till spanska. Målet med detta 
är att genom boken nå ut till spansktalande lärare 
och familjer som stöd i deras arbete med empati, 
konflikthantering och mot mobbning i förskolan och 
grundskolan tidigare år. 

Själva boken är konstruerad för att öppna upp för 
samarbete mellan förskola/skola, hem och barns 
släktingar och samhället. Syftet är att öka barns 
känsla av tillhörighet och därigenom väcka deras 
kärlek och medkänsla för sin miljö och andra omkring 

dem. Familjen och vuxna omkring barnen / eleverna 
spelar stor roll i barnens liv som förebilder, genom 
att ge dem erfarenheter som bidrar till deras lärande. 
I boken finns många reflektioner om/av barn och 
vuxna som belyser detta.

I boken tas upp hur och när förskola / skola ska 
informera och involvera barnens föräldrar eller 
vårdnadshavare och släktingar. Ett exempel på 
hur detta kan göras är en brevmodell till barnens / 
elevernas föräldrar eller vårdnadshavare. Vidare 
beskrivs aktiviteter, böcker och andra material, som 
rör empati, känslor som tillhörighet och kärlek till 
miljön, sin familj och andra i samhället för att stödja 
arbetet mot mobbning/konflikthantering/empati. 
Boken kommer att presenteras vid nästa OMEP- 
kongress i Brasilien. Vi hoppas att den ska kunna vara 
till nytta i kampen mot mobbning och ge en grund för 
ett mer aktivt samarbete mellan förskola/ skola och 
hem. Dessutom räknar vi med att för oss blir detta det 
första steget i ett  långsiktigt och lärorikt samarbete.

Carolina Estrella Götriksson
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Synliggörande av 
teorier om subjekt, 
kunskap och sanning i 
förskolans praktik

En snöig dag i februari lyssnade 
jag på Gunilla Dahlberg som 
föreläste om subjektivitet och 
lärande som relationellt poten-
tialfält. Denna inspirerande kvinna 
gav mig som så många gånger förr 
nya infallsvinklar och tankar om 
barn, subjekt, lärande, kunskap 
och sanning. Jag hörde Gunilla 
Dahlberg prata om nya perspektiv 
på lärande som något potentiellt 
utifrån den franske filosofen Gilles 
Deleuzes tankar och den franska 
sociologen och psykoanalytikern 
Felix Guattaris tankar. Jag hörde 
henne säga att vi alla är en del av en 
praktik men också bärare av olika 
teorier om barn, subjekt, sanning 
och kunskap. Därför behöver både 
praktik och teori mötas i diskus-
sioner och reflektioner om barn, 
kunskap och sanning. Hon pratade 
om en barncentrerad pedagogik där 
barnens utforskande och lärande är 
formuleringsarenan och dokumen-
tationen realiserings-arenan. Jag 
uppfattade att hon sa att pedagogisk 
dokumentation kan hjälpa oss att 
synliggöra vår syn på sanning (on-
tologi), kunskap (epistemologi) och 
moral (etik). Så som jag förstod det 
så menade Gunilla att vi i förskolan 

kan synliggöra detta genom att 
ställa oss frågor om hur vi har 
konstruerat det lärande barnet och 
den lärande pedagogen, hur vi har 
konstruerat vår syn på kunskap och 
lärande och hur vi har konstruerat 
miljön och vilka erbjudanden som 
finns i miljön för barns gestaltande, 
symbolhantering och meningsska-
pande. Som Gunilla Dahlberg så väl 
formulerade det, vi behöver höra 
det som försöker göra sig själv hört.
Hon pratade också om subjektet och 
jag uppfattade att hon sa att genom 
att överskrida det enhetliga, stabila 
och givna subjektet, det essentiella 
barnet som är och istället sträva 
mot en mer polyfon och heterogen 
förståelse av subjektivitet och 
lärande – mot tillblivelse.

Med dessa nya infallsvinklar och 
tankar om subjekt, barn, kunskap, 
lärande och sanning gick jag från 
föreläsningen med ny inspiration 
och mina tankar virvlade runt inne i 
mitt huvud precis som snön virvlade 
runt ute denna februarikväll. 

Anna Lagerkvist
styrelsemedlem 

Stockholmskretsen

Vi behöver höra det 
som försöker göra sig 

själv hört.

Svenska OMEPs mål är 
att skapa kontakter och 
samverkan både nation-
ellt 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 utländ-
ska OMEP- medlemmar
- internationella 
kontakter

Som medlem i Svenska 
OMEP
- kan du påverka 
myndigheter som ans-
varar för att barns behov 
tillgodoses
- får du träffa andra 
yrkesgrupper som arbetar 
för barn i åldrarna 0-8 år
- kan du delta i semi-
narier och konferenser 
i Sverige och i världs 
OMEP
- 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.
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”FAIR PLAY” och OMEP:s samarbete med Ryssland

ett viktigt  center  för högre utbildning och forskning inte bara i St Petersburg utan även i andra delar av 
Ryssland och i grannländerna. EII  bedriver fortbildning av personal och ger stöd till barnen och deras familjer 
för att förhindra att föräldrar och barn skiljs åt och man undviker barnhemsplacering. Familjer eller oftast 
ensamma mammor,  som ville behålla sitt funktionshindrade barn hemma  var ett bekymmer för EII på grund 
av samhällets ringa ekonomiska stöd.

1994 kom  Lisa Lasters svenska företag Kalikå i kontakt med EII och ett  gemensamt projekt med hemsömnad 
kunde starta med stöd från Sida. På så vis kunde ekonomiska och sociala förutsättningar skapas  för de ryska 
familjerna.  Projektet kallades ”Fair Play”. Mellan 1996 och 2008 blev ”Fair Play” ett av Institutets mest 
lyckade projekt.

Mammorna stod inte längre utanför samhället med sin alltför låga barnpension. De kunde  utbyta erfarenheter, 
få stöd av varandra och även få handledning från EII. Kalikå fraktar färdigskuret svensktillverkat material 
och alla nödvändiga komponenter till St Petersburg för mammornas tillverkning - jag tror att det även funnits 
en syende pappa - och sedan säljs de mjuka djuren och dockorna i Sverige och andra länder. Familjerna har 
kunnat hjälpa sig  själva och sina barn och deras speciella mjuka djur har blivit till glädje för  barn i många 
länder.

Projektet utvecklas hela tiden och 2005 for en grupp mammor med stöd av Svenska konsulatet i St Petersburg 
till Burträsk för att lära sig ullfiltningsteknik och nu kan ryska barn leka med unika ullhanddockor där varje 
mamma skapar efter sin egen fantasi. Projektet kallas ”the Russian-Swedish Social Program”. Kärnan är 
framledes densamma som var med om att starta ”Fair Play” men har utvecklats. Följdriktigt blev INO ”Fair 
Play” år 2008 en självständig, icke kommersiell organisation som arbetar både med Kalikås mjuka djur och 
sina egna ullfiltade handdockor. 

Stockholmskretsen av OMEP  har skapat en tradition att vid varje föreläsningstillfälle ge ett  mjukt djur från 
Kalikå till föreläsaren eller förskolan.

Gunilla Kalderén 
Tidigare styrelsemedlem i Svenska OMEP

Sedan början av 1990 talet har Early Intervention Institute i St 
Petersburg (EII)  arbetat för att  förändra den negativa syn, som 
är djupt rotad i  det ryska samhället på barn med   funktionshin-
der - då benämnda ”uneductable”. Än idag är det  inte ovanligt 
att en nybliven mamma rekommenderas att lämna bort sitt barn 
om man misstänker funktionshinder.

I början av 1990 talet grundade professor Ludmilla Chistovich 
och hennes dotter Elena Kozhevnikova ett fristående institut för 
tidigt stöd till barn med funktionshinder.

Dåvarande Högskolan för lärarutbildning i Stockholm 
inledde 1993  ett samarbete med Early Intervention Institute  
med konferenser och utbyten av studerande och lärare. 
Genom ett nätverkssamarbete med de baltiska staterna och 
St Petersburgsregionen  kom  Svenska OMEP att arrangera 
uppskattade konferenser i Vilnius 1999 Tallinn 2000 och St 
Petersburg  kring år 2000 och 2003. 

Trots stora ekonomiska svårigheter har EII nu utvecklats till 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Svenska OMEP 2011

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

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
Mania Teimouri Göteborg
Susanne Thulin, Kristianstad
Adjungerad ledamot: Astrid Waleij, Stockholm, OMEP-NYTT

Revisorer

Elisabeth Doverborg och Tor Hudner
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 2011 

Organisationen har haft 202 individuella medlemmar och 30 organisationer varav de flesta är förskolor. 
Ansvarig för medlemsregistret har under året varit Bibi Karlsson

Årsmötet 2011
Svenska OMEP:s årsmöte hölls den 20 februari i Kommunhuset i Umeå med 18 närvarande medlemmar. 
Vid årsmötet presenterade Margareta Blennow presenterade styrelsens förslag avseende Barnkonventionen i 
praktiken – ett led i hållbar utveckling för barn.

Styrelsesammanträden
Styrelsen har under arbetsåret haft fyra sammanträden. Ett konstituerande sammanträde hölls i samband med 
årsmötet den 20 februari, ett tvådagarssammanträde i Göteborg 20 och 21 maj, ett tvådagarssammanträde i 
Stockholm 7 och 8 oktober samt ett halvdagsmöte i Malmö inför årsmötet den 5 februari 2012.

Årsavgift 2011
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

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 
kronor.
De fyra aktiva kretsarna har skrivit egna verksamhetsberättelser.
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Dekad för ECEC inom FN:s organisationer
Svenska OMEP har, på uppmaning från internationella OMEP,  skrivit till barnminister Maria Larsson, 
förskoleminister Nyamko Sabuni och utbildningsminister Jan Björklund med anhållan om att Sverige ska 
arbeta för att FN utlyser en dekad för early childhood education and care. Statsrådsberedningen tackar för 
initiativet men meddelar samtidigt att Sverige vanligtvis inte vill arbeta via dekader i det internationella 
arbetet.

OMEP:s världsprojekt om ESD Education for Sustainable Development - del 2: ESD i praktiken
Anette Hellman, Göteborg, har varit projektledare för projektet Lärande för hållbar utveckling i praktiken i 
Sverige. Åtta förskolor deltog i projektet och sex av dem skickade in projektrapporter. Projektledare Anette 
Hellman har tillsammans med Bibi Karlsson, Barbara Verholen och Astrid Waleij varit kontaktpersoner med 
förskolorna och genom besök, möten och andra sätt följt och stöttat projektet. Ett stort tack riktas till alla 
barn, pedagoger och föräldrar som deltagit i projektet.

Svenska OMEP utsåg Carolina Estrella Götriksson vid Birkagårdens förskola i Stockholm att tillsammans 
med projektledaren Anette Hellman resa till OMEP:s världskonferens i Hongkong och presentera det 
svenska projektet.

Ingrid Engdahl har tillsammans med OMEP:s europapresident Milada Rabušicová varit projektledare för det 
internationella projektet och även hållit i arbetet med ESD Awards. Ingrid och Milada presenterade världs-
projektet i Hongkong, tillsammans med några av de nationella projektledarna. 
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 i Hongkong och presentera sina arbeten om ESD.

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 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 barn-
hälsofrågor. Svenska OMEP:s kassör Eva Ahlin är projektledare.

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. 
De första åren är avgiften oförändrad för OMEP:s medlemmar.

OMEP-nytt 
Svenska OMEP:s organ OMEP-nytt har under verksamhetsåret utkommit med tre nummer, varav ett var 
ett dubbelnummer, med Skånekretsen, 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 små barn och förskola.  Under 
året har världskonferens och världsråd särskilt uppmärksammats. Astrid Waleij, Stockholm är redaktör.

Svenska OMEP:s hemsida
Svenska OMEP:s nya hemsida har adressen www.omep.org.se. Ingrid Engdahl har genomfört förändringen 
och 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, 
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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, 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.

Norska OMEP anordnade i samarbete med Högskolan i Bergen en konferens om Bärekraftig utvikling  i 
november i Bergen. Ingrid Engdahl höll öppningsföreläsningen om OMEP:s arbete med Lärande för hållbar 
utveckling. 

OMEP:s Europamöte på Cypern i maj
Årets Europamöte var förlagt till Nicosia på Cypern. Torgeir Alvestad, Ingrid Engdahl, Annika Månsson 
samt Ingrid Pramling Samuelsson deltog med egna presentationer. 

OMEP:s världskonferens i Hongkong i juli
I år prioriterades världskonferensen. Svenska OMEP representerades av Eva Ahlin, Ingrid Engdahl, Carolina 
Estrella Götriksson, Anette Hellman, Bibi Karlsson, Mania Teimouri och Barbara Verholen, 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 detta 
kommit till uttryck genom det stora och lyckade arbetet med OMEP:s världskongress och i direkt samarbete 
med många förskolor inom ramen för Allmänna Arvsfondsprojektet.
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 Astrid 
Waleij.

Malmö 2012-02-05

Ingrid Engdahl (ordförande)

Eva Ahlin, Bibi Karlsson, Karin Engdahl, Margareta Blennow, Eva Ärlemalm-Hagsér, Margareta Rönngren, 
Torgeir Alvestad, Vibeke Bing, Charlotte Paggetti, Ingrid Pramling Samuelsson, Mania Teimouri, 
Susanne Thulin
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STOCKHOLMSKRETSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE, år 2011

Stockholmskretsens årsmöte hölls den 25 januari klockan 20.00 i Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, 
Stockholm

Stockholmskretsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda sammanträden. 
Antalet enskilda medlemmar har uppgått till 80 personer och antalet förskoleenheter har varit 15 stycken.

Styrelsen har under år 2011 haft följande sammansättning:

Ordinarie:     Suppleanter:
Eva Ärlemalm-Hagsér, ordf.                     Ulla Britt Larsson,
Barbara Verholen, vice ordf.                    Elisabeth Karlsson  
Rita Malmberg, kassör                         Carolina Estrella Götriksson 
Björn Smedberg                                      Maria Edlund  
Ingrid Engdahl                        Britt Åkesson 
Astrid Waleij  

Ordinarie revisorer:    Valberedning:        
Inger Rindsjö     Marianne Möller (sammankallande)
Jan Andersson     Sture Henriksson
      Birgitta Lidholt
      Cecilia Caiman

VERKSAMHET
Stockholmskretsen har under året anordnat 6 seminarietillfällen med temat den reviderade läroplanen för 
förskolan: 

Anette Hellman,Göteborg
Kan Batman vara rosa?
Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola
7 mars, Kata salen, ABF- HUSET

Lillemor Sterner, Stockholm
Ett naturvetenskapligt utforskande i förskolan 
6 april Kata salen, ABF- HUSET

Cecilia Wallerstedt och Niklas Pramling, Göteborg
Redskap för estetiska intryck och uttryck – musik, poesi och dans i pedagogisk verksamhet med yngre åldrar
23 maj Kata salen, ABF- HUSET

Ingrid Engdahl, Stockholm
De yngsta barnen - sociala aktörer i förskolan
18 oktober Sandlersalen, ABF- HUSET

Susanne Thulin, Kristianstad
Lärares tal och barns nyfikenhet - kommunikationer om naturvetenskapligt innehåll i förskolan 
31 oktober: Kata salen, ABF- HUSET

Lillemor Sterner och Bodil Nilsson, Stockholm
Vilka kemiska processer och fysikaliska fenomen kan barnen utforska i förskolan?
14 november, Zeta salen, ABF- HUSET
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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 krans-
kommuner och tidningen Förskolan. Antalet besökare har varierat mellan 40 och 150 personer.

DELTAGANDE I KONFERENSER 

Vid OMEP:s Europamöte på Cypern i maj representerades Stockholmskretsen av Ingrid Engdahl, som bland 
annat presenterade Barnintervjustudien.

Vid OMEP:s världsråd och konferens i Hongkong i juli deltog Ingrid Engdahl, Carolina Estrella Götriksson 
och Barbara Verholen från Stockholmskretsen, liksom Antonio Rodriguez och Rikard Nero från Hässelby 
Vällingby samt Marsella Quicker och kollega från Salem.

Vidare har OMEP:s Stockholmskrets varit representerad vid Nätverket för Barnkonventionen i Sverige, 
SAMBA – samarbete för barnen och UNICEF, samt deltagit i en heldagskonferens om Lärande för hållbar 
utveckling som Svenska OMEP och Svenska Unesco-kommittén tillsammans med Umeå kommun arrang-
erade i Umeå Folkets hus den 21 februari 2011.

PÅGÅENDE PROJEKT 
OMEP Stockholm har deltagit i OMEP:s internationella projekt om lärande för hållbar utveckling. 
Projektet handlar om att barn och pedagoger tillsammans vrider verksamheten i sin förskola mot en mer 
hållbar livsstil. Tre förskolor i Stockholmstrakten har deltagit i projektet. Förskolan Birkagården vann första 
pris i den tävling som utlysts i samband med projektet. Carolina Estrella Götriksson reste till OMEP:s 
världsmöte i Hongkong för att presentera projektet.

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

Hemsidan
Ingrid Engdahl har arbetat med vår nya hemsida under året, i syfte att uppdatera och lägga relevant 
information där.

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. 
Informationen till kontaktpersonerna har under året skickats ut med e-post till dem som kan ta emot post den 
vägen.

Stockholm den 10 december 2011

Ingrid Engdahl, Eva Ärlemalm-Hagsér, Rita Malmberg, Björn Smedberg, Carolina Estrella Götriksson, 
Maria Edlund, Barbara Verholen, Elisabeth Karlsson, Britt Åkesson, Ulla Britt Larsson, Astrid Waleij  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR GÖTEBORGSKRETSEN
Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2011

Styrelsen har följande sammansättning

Ledamöter:      Suppleanter:
Bibi Karlsson, ordförande   Birgitta Cederblom
Torgeir Alvestad, kassör    Ilse Hakvoort 
Ulla Alexandersson, vice ordförande   Ann-Charlotte Lindgren 
Mania Teimouri, sekreterare   Airi Bigsten
Eva Ahlin, ledamot
Shirin Fazel Zandy, ledamot
Anette Hellman, ledamot

Ekonomi:     Valberedning:
Anne Kultti, revisor    Karin Rönnerman

LOKALKRETSEN I GÖTEBORG
Lokalkretsen i Göteborg har 80 betalande enskilda medlemmar och 17 organisationer (15 förskolor/skolor, 
Psykologenheten Hisingen samt Lärarförbundets lokalavdelning).

ÅRSMÖTE 2011
Årsmötet 2011 hölls i konferensrummet på Institutionen för Pedagogik och Special Pedagogik, Göteborgs 
universitet, den 2 februari 2011 då den nuvarande styrelsen valdes. 

SAMMANTRÄDEN
Utöver årsmötet har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden: 2/2 (konstituerande möte), 18/1, 24/3, 
18/5, 24/8, 20/9, 19/10och 22/11. 

PROJEKT “LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I PRAKTIKEN”
OMEP fortsätter sitt arbete om Lärande för hållbar utveckling som påbörjades i samband med världs-
kongressen som hölls i Göteborg 2010. Där barn runt om i världen intervjuades utifrån loggan där man ser 
barn tvätta jorden.

I det fortsatta arbetet har vi inspirerats av orden Respect – Reflect – Rethink – Reuse – Reduce – Recycle – 
Redistribute. Förskolor har valt vilka av dessa ord man vill utgå ifrån i sitt konkreta arbete med barnen mot 
en mer hållbar livsstil. Tre förskolor i Göteborg har hittills deltagit och beskrivit sitt arbete. Mer information 
om projektet i sin helhet finns på websidan och där får man reda på hur man kunde anmäla sitt intresse att 
delta. Ansvarig för Göteborgsdelen är Anette Hellman. 
Projektet i sin helhet kommer att finnas beskrivit i en rapport som kommer att finnas klar till Svenska 
OMEP:s årsmöte i Malmö 2012.

illustration 
Anna-Karin Engberg
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FÖRELÄSNINGAR
Under våren 2011 har två föreläsningar anordnats med aktuella teman:
- Tisdag 5 april: föreläste professorerna Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan, om ämnet - En 
reviderad läroplan för förskolan – Vad innebär det?
- Torsdag 19 maj: föreläste Britt Claesson AKK-pedagog (AKK = Alternativ Kompletterande
Kommunikation) om ämnet Lek och samspel mellan barn som talar och barn som kommunicerar med 
tecken, bilder och pratapparat. 
Under hösten 2011 har två kvällsföreläsningar anordnats med andra aktuella teman:
- Tisdag 25 oktober: föreläste adjunkt Ann-Marie von Otter: Teknik i förskolan – vad kan det innebära?
- Torsdag 24 november: föreläste nyblivna fil doktor Ingrid Engdahl om sin avhandling Med barnens röst – 
Ettåringar ”berättar” om sin förskola.

ÖVRIGT
Shirin Fazel Zandy deltar på konferensen Children’s right to education i New Orleans och är också inbjuden 
till New York/UNICEF samt ett studiebesök i Boston. Inbjudan kom från OMEP USA under april 2011.

KONFERENSER
- Europamöte Nicosia på Cypern 6-8 maj, Torgeir Alvestad deltog. 
- Världskonferens i Hong Kong 4-9 juli, från Göteborgskretsen deltog Mania Teimouri. Anette Hellman, 
Eva Ahlin och Bibi Karlsson deltog från Svenska OMEP.

INFORMATION
Svenska OMEP:s websida: www.omep.org.se
Här hittar man information om internationella OMEP, Svenska OMEP och de olika kretsarna, kontakt-
uppgifter och presentation från världskongress och de olika projekt som OMEP driver. 

Göteborg januari, 2012

För styrelsen
Bibi Karlsson (ordförande), Mania Teimouri
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SKÅNEKRETSEN 
Ledningsgruppens redogörelse för verksamhetsåret 2011

Ledningsgruppens sammansättning:
Siv Benn
Ann-Christin Eklundh
Marjanna de Jong
Fanny Jonsdottir
Annika Månsson
Charlotte Paggetti
Ann-Charlotte Persson
Lena Rubinstein Reich
Anna-Karin Svensson

Medlemmar
Skånekretsen har 16 betalande medlemmar

Årsmöte/protokollförda möten
Kretsmöten har hållits den 31/1 (årsmöte), 17/3, 12/5, 18/8, 5/10 och 1/12.

Styrelsemöte Svenska OMEP
Från Skånekretsen deltog Fanny Jonsdottir vid styrelsemötet i Göteborg den 20-21 maj och Akki Eklundh 
och Charlotte Paggetti vid mötet i Stockholm den 7-8 oktober. 

Allmän beskrivning
I början av året initierade Skånekretsen arbetet med OMEP-nytt nr 2 som i slutänden blev ett stort och fylligt 
dubbelnummer på sammanlagt 22 sidor. 
Annika Månsson deltog i OMEP:s internationella konferens på Cypern, i maj 2011. Vid denna konferens 
medverkade även flera medlemmar från Kristianstad.
Flera av årets möten har ägnats åt diskussioner och planering av OMEP:s årsmöte och konferens på Malmö 
högskola den 5-6 februari 2012. Förberedelse och uppföljning av Styrelsemöten med Svenska OMEP har 
också varit mötesinnehåll. 
Ett arbete som är i planeringsstadiet är ett samarbete kring hållbar utveckling med en OMEP-förskola i 
Malmö och en i Hörby. Likaså har kontakter tagits för fortsatt samarbete med BLÄ (Barndom Lärande 
Ämnesdidaktik) för samverkan av föreläsningar. 

Framtid
I vår skulle flera av Skånekretsens deltagare vilja resa till OMEP:s konferens ”Respect for a child” i 
Warszawa. Likaså ser vi fram emot att initiera samarbete med OMEP-förskolor, ingå i OMEP:s forsknings-
projekt och återuppta samverkan med BLÄ kring föreläsningar. 

Vid pennan Charlotte Paggetti, ordförande i OMEP Skånekretsen

Malmö, 12 02 01
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POPULÄRA FÖRELÄSNINGAR I 
GÖTEBORG

Vårens föreläsningar och workshops “Om små barn och 
teknik” med Ann-Marie von Otter, “Mattegympa” med Ann-
Charlotte Lindgren och “Fysikaliska fenomen i förskolan” med 
Jonna Larsson har varit mycket uppskattade och blev snabbt 
fulltecknade. Vi har därför beslutat oss för att be föreläsarna göra 
om sina föreläsningar och workshops även till hösten. Håll därför 
utkik efter nya datum och tider.
Välkomna med era anmälningar och dröj inte för länge.

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
Svängrumsgatan 20, 421 35 Västra Frölunda, 
tel: 031-45 50 41

MALMÖ & 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, 
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
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Ansvarig krets: Göteborg

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 OMEPs 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.


